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Detaljplan för Täng 2:81 m.fl., ”Ås båthamn”, Ås, 
Krokoms kommun 

Granskningsutlåtande 

Detaljplanen har varit utsänd för samråd 2020-05-15– 2020-06-12, samt utsänd för 

granskning 2021-06-28– 2021-08-13 

Granskningshandlingarna har skickats till statliga och kommunala myndigheter 

enligt sändlista samt till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Planförslaget har under samråd och granskning hållits tillgänglig på kommunens 

webbsida samt kommunens anslagstavla. 

Yttranden under granskningen 

Myndigheter 

Länsstyrelsen 

Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planförslaget kan komma att prövas då flera aspekter 

av ingripandegrunderna inte utretts på ett tillfredsställande sätt. Planförslaget kan i 

nuvarande utformning antas innebära att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 

miljöbalken inte följs, att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet samt att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken riskerar upphävas 

i strid med gällande bestämmelser.  

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 

Lämpligheten för den avsedda mark- och vattenanvändningen som beskrivs i 

planförslaget är inte utredd på ett tillräckligt sätt och det är inte klarlagt att området 

kan planläggas så som kommunen avser. Det behöver tydliggöras var 

föroreningarna som finns i planområdet är belägna och tydligare beskrivas vilken 

markanvändning som planeras där föroreningarna finns. Om föroreningar finns 

inom det område som enligt planhandlingarna ska användas som park- och 

friluftsområde behöver det anges tillsammans med vilka riktvärden som används 

för de föroreningarna samt hur föroreningarna ska saneras för att 

markanvändningen ska vara lämplig. Särskilt fokus bör i sammanhanget gällande 
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utredning av föroreningar vara på barns bästa i kommande park- och lekområden 

och det är viktigt att kommunen säkerställer att planerad markanvändning och 

bebyggelse inte innebär någon risk för barns hälsa och säkerhet. 

I planbeskrivningen anges att området med påvisade föroreningar ska användas 

som parkering och park- och friluftsområde, och att MKM (mindre känslig 

markanvändning) används som riktvärde. Sanering avses ske genom schaktning av 

föroreningar som överskrider MKM. De generella riktvärdena för MKM kan 

användas för parkering, men för mark som planeras för park- och friluftsområde 

bör generella riktvärdet för KM (känslig markanvändning) eller platsspecifika 

riktvärden användas. Används MKM som riktvärde behöver det tydligt motiveras i 

kommunens planhandlingar. Detta då ett park- och friluftsområde ofta har ett högre 

skyddsvärde än en parkeringsplats. Här kommer barn och vuxna sannolikt att röra 

sig och exponeringsrisken är större än på den asfalterade parkeringen. Vidare blir 

skydd av markmiljö mer betydande i park- och friluftsområden än på en parkering 

med hänsyn till skillnad i användning och risk för människors hälsa. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa i plankarta, förslagsvis 

genom skyddsåtgärd som villkoras genom lov eller startbesked, att markförorening 

har avhjälpts innan planerad markanvändning kommer till stånd. 

Miljökvalitetsnormer - vatten 

Planförslaget har inte på ett tillfredsställande sätt beskrivit och analyserat 

föroreningssituationen i planområdet. Detta bör beskrivas djupare då det berör både 

risk för människors hälsa och säkerhet som nämnts ovan och miljökvalitetsnormer 

för vatten. Föroreningar i mark är inte avgränsade, i synnerhet inte i djupled. Enligt 

utförd markundersökning är det endast ett prov på 2-3 meter som är analyserat. 

Övriga analyserade prover är ytliga. Då det tidigare varit dammar till reningsverket 

på området som nu utgörs av fyllnadsmassor av okänt ursprung kan föroreningar 

även förekomma djupare ner. Föroreningssituationen behöver också undersökas i 

grundvatten för att få kunskap om risker med spridning av eventuella föroreningar 

vid schaktning av massor. Föroreningar får inte riskera att försämra vattenkvalitet 

och status för Storsjön så att miljökvalitetsnormer inte kan följas. Eventuellt 

förorenat länshållningsvatten i samband med sanering behöver även renas innan det 

släpps vidare till recipient. 

Därutöver, om utökningen av båtplatser kommer att innebära muddring eller 

omröring av sediment så kommer provtagning och kemisk analys av sedimenten 

behöva göras, vilket Länsstyrelsen tolkar som att kommunen inte analyserat i 

förväg. Det finns en risk att föroreningar från befintlig båthamn finns i sedimenten 

såsom exempelvis rester från båtbottenfärger med tennorganiska föroreningar och 

tungmetaller samt oljeföroreningar, PCB etc. Muddring kan innebära att dessa 

eventuella förororeningar sprids och försämrar vattenkvaliteten i Storsjön. Detta 

gäller i synnerhet de ämnen som redan nu har ej god kemisk status eller måttlig 

ekologisk status i sjön. 

Strandskydd 
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Det är i planhandlingarna svårt att utläsa hur kommunen avser att upphäva 

strandskyddet och vilka särskilda skäl som används. Ett upphävande av 

strandskyddet har inte utretts och motiverats tillräckligt i planförslaget för att kunna 

tillämpas i enlighet med miljöbalken och PBL. I planhandlingar framgår att 

strandskyddet föreslås upphävas inom området för park och friluftsliv i syfte att 

uppföra anläggningar och byggnader tillgängliga för allmänheten samt att skapa 

möjlighet till utbyggnad av båtplatser och bryggor. För upphävande av 

strandskyddet hänvisas i planbeskrivningen till de särskilda skälen 1, 3, 4 och 5 

enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Det saknas i handlingarna ett förtydligande av 

vilket skäl som avses tillämpas för vilket område respektive åtgärd i planområdet. 

Det är därför otydligt vilket särskilt skäl som syftar till respektive del av plankartan 

där planbestämmelse för upphävande används. Det måste förtydligas för att 

lagstiftningen ska kunna tillämpas. Det är även otydligt då olika lagtext för olika 

skäl blandats ihop i planbeskrivningen. 

För upphävande med stöd av det särskilda skälet enligt punkt 1 så bör en 

bedömning av om ett område är ianspråktaget baseras på en utredning av hur 

allmänheten har tillgång till området idag och vilken påverkan en åtgärd har på 

tillgängligheten. I och med att det är oklart vilket område skälet avses tillämpas 

inom, och följaktligen vad exakt kommunen bedömer som ianspråktaget, så saknas 

information och underlag för att kunna bedöma det som en tillräcklig utredning. 

För upphävande med stöd av särskilt skäl 3, dvs en anläggning som för sin funktion 

måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, krävs att 

behovet av anläggningen är beskrivet och varför det behovet inte kan tillgodoses 

utanför området. Det krävs även underlag som styrker att intresset av att upphäva 

strandskyddet för anläggningen väger tyngre än strandskyddets intressen. Detta 

framgår inte av handlingarna och kommunen tycks ha blandat ihop formuleringar 

för olika skäl. 

Särskilt skäl 4 innebär att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet 

och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Det är oklart för vilken 

verksamhet kommunen bedömer att detta skäl är tillämpbart och Länsstyrelsen kan 

inte se att det finns någon pågående verksamhet på platsen, så som avses i 

lagstiftningen. 

För upphävande med stöd av särskilt skäl 5 så ska det vara åtgärder som kan ge 

långsiktiga fördelar för samhället. Det kan exempelvis vara fråga om att genomföra 

olika typer av infrastrukturprojekt eller åtgärder som tillgodoser kommunens behov 

av tätortsutveckling. För att skälet ska anses föreligga krävs det att det kan visas att 

annan lokalisering är omöjlig eller att det särskilt angelägna allmänna intresset inte 

kan tillgodoses utanför området. Texten i planbeskrivningen är svår att förstå även 

för tillämpning av detta skäl och det är inte tydliggjort att annan lokalisering är 

omöjlig. 1 planbeskrivningen nämns i relation till särskilt skäl 5 dispens vilket inte 

är i fråga när kommunen nu avser upphäva strandskyddet i detaljplanen. 

Av vad Länsstyrelsen kan utläsa är strandskyddet inte upphävt inom område 

PARK', med stöd av planbestämmelsen at, men däremot upphävt inom området för 

PARK vilket gör att plankartan inte tycks stämma överens med övriga  
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planhandlingar. 

Det framgår varken i plankarta eller illustrationskarta var groddammen är, 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunens intention så som framgår i 

planbeskrivningen om att inte upphäva strandskyddet för groddammen säkerställts i 

plankartan. 

Övriga synpunkter  

Formalia 

Länsstyrelsen noterar att områdena med blåsippa bibehålls opåverkade och vad 

gäller grodor kommer arbetena i dammen utföras på ett sådant sätt att någon 

artskyddsdispens inte behövs. Däremot behöver dammens framtida utformning 

anges i plankarta, illustrationskarta och tillhörande planhandlingar. Kommunen bör 

också ange att endast inhemska, icke invasiva arter, får planteras vid dammen. 

Av MKB-handlingen framgår att huvudmannaskapet för rekreationsområdet ska 

vara kommunalt för att främja att allmänheten ska kunna vistas i området. Av 

plankartan framgår att huvudmannaskapet är enskilt och dessa stämmer därför inte 

överens. 

Planbestämmelsen PARK ingår i användning allmän plats och enligt Boverkets 

definition så är en park inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs 

för platsens skötsel och bruk ingår i användningen. Utifrån plankartan tycks delar 

av PARK planläggas för café och restaurang. Kommunen bör ha i åtanke att genom 

att reglera mark i detaljplan som en allmän plats får området inte mer än 

tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. 

Kommentar:  

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 

I planbeskrivningen har stycket förorenad mark utvecklats. Riktvärdet för park- och 

friluftsområdet har ändrats till KM (känslig markanvändning). Det har tydliggjorts 

inom vilka områden föroreningar har påträffats genom kartor. Inom park- och 

friluftsområdet har inga föroreningar påträffats. Endast en naturlig bakgrundshalt 

(zink) som ligger över MRR men under KM. Inom område för parkering och 

pumpstation har förhöjda värden påträffats. En planbestämmelse har lagts till att 

Sanering av markförorening ska utföras innan planerad användning kommer till 

stånd inom område för parkering, pumpstation, park- och friluftsområdet och 

båthamnsområdet. 

Miljökvalitetsnormer – vatten 

I planbeskrivningen har muddring beskrivits. En skyddsbestämmelse (se ovan) har 

lagts till inom hamnområdet. 

Strandskydd 

Förtydligande av skäl för dispens från strandskyddet har gjorts. Inom park- och 

friluftsområdet har upphävandet minskats i yta till ett begränsat område där olika 

lekanordningar kan anläggas, såsom lekplats och bollplan. 
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Övriga synpunkter  

På illustrationskartan har en markering gjorts var groddammen är belägen. I 

planbeskrivningen har det lagts till att endast inhemska, icke invasiva arter får 

planteras vid dammen. 

Huvudmannaskap har ändrats i MKB:n. 

Detaljplanen följer Boverkets allmänna råd och föreskrifter mellan 2015-01-02 – 

2020-09-30 (med anledning av att planbesked gavs i december 2017 och 

planarbetet därefter påbörjades). Enligt denna får mindre byggnader, för 

exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller toaletter uppföras.  

 

Lantmäteriet 

Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning av innehållet 

I planbeskrivningen anges nu att ett markanvisningsavtal ska tecknas i senare 

skede. Det anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något 

ytterligare ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för. Enligt 5 kap. 13 § 

3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i 

samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 

att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 

planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att 

exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå men bedömer 

att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning 

och därför behöver kompletteras. Använd gärna handboken 

"Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a 

§§ PBL" som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna. 

Kommentar: 

Information om markanvisningsavtalets innehåll och konsekvenser läggs till i 

planbeskrivningen. 

 

Trafikverket 

Närhet till järnväg 

Trafikverket vill ha fortsatt dialog med kommunen om stängslingen och kommer 

att vilja teckna ett avtal med kommunen inför beställning. 

I planbeskrivningen står det att Västra Birkavägen (delen mellan järnvägen och 

Tängvägen) som ligger utanför planområdet också behöver åtgärdas. Trafikverket 

vill återigen poängtera att det är viktigt att planera för hur oskyddade trafikanter 

från planområdet ska ansluta på ett säkert sätt till den planerade gång- och 

cykelvägen längs Tängvägen. I Länstransportplanen 2018-2029 finns en gång- och 

cykelväg längs väg 613 (Tängvägen) med. 
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Buller 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 och 

SFS2o17:359) gäller och berör ljudnivåer utomhus. Eventuella bulleråtgärder som 

ska utföras bör finnas med i planbestämmelserna. Kommunen ansvarar för att 

säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de lokala förutsättningarna. 

Bra att planbestämmelser om buller och vibrationer har lagts till även om vi anser 

att det borde innehålla mer specifika åtgärder. 

Väg 

Ny dragning av enskild väg föreslås ske på Trafikverkets fastighet. Trafikverket 

anser att samråd och avtal om detta ska vara klart innan detaljplan antas. 

Ny dragning av väg ska ta hänsyn till avstånden enligt nedan. 

Gällande placering av väg och gång- och cykelväg nära järnväg gäller följande 

minimiavstånd: 

Om kontaktledningsstolparna står mellan spåret och vägen är minimiavståndet från 

spårmitt till vägkant 8 meter. 

Om kontaktledningsstolparna står på andra sidan järnvägen är miniavståndet från 

spårmitt till vägkant 5 meter. 

Om järnvägen inte är elektrifierad är minimiavståndet från spårmitt till vägkant 4 

meter. 

Det avstånd som krävs beror bland annat på följande faktorer: fritt utrymme utmed 

banan som krävs för järnvägstrafiken, krav på elsäkerhet, snöröjningsutrymme, risk 

för avkörning eller urspårning, risk för lossnande is från tåg, höjdskillnad mellan 

väg och järnväg samt hastighet på väg respektive järnväg. 

Kommentar: 

Närhet till järnväg 

Kommunen delar Trafikverkets uppfattning. 

Buller 

Eftersom det inte är klarlagt exakt placering av bostäder bestäms typ av 

bulleråtgärd i bygglovet för uteplats. Gällande riktvärden för fasadnivåer klaras. De 

maximala nivåerna kan påverka ljudnivån inomhus så för att vara säker på att inte 

45 dBA uppnås inomhus bör fasad, dvs väggar, fönster och ventilation i 

kombination till bostädernas övriga utformning, såsom planlösning anpassas till att 

klara en dämpning om minst 40 dBA vid de mest ljudutsatta fasaderna. 

Väg 

Kommunen har efter granskningen innan antagandet av detaljplanen haft samråd 

och skrivit avtal om ny dragning av enskild väg. 

Avståndet mellan spårmitt och vägområdeskant är cirka 11 meter. 
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Jämtkraft 

Elnät har inga ytterligare kommentarer till planförslaget.  

Beroende på byggnationens omfattning kan fjärrvärme eventuellt erbjudas. 

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 

även bekostar den. 

 

Sakägare 

 

Privatperson 1  

Inledning 

Krokoms befolkning har lämnat synpunkter på förslaget som är relevanta, 

konstruktiva och innehåller genomförbara förslag och samtidigt medför en ökning 

av den långsiktiga attraktionen av området. 

Trots att flertalet relevanta och tydliga brister i detaljplanen har belysts i dessa 

synpunkter så har Krokoms kommun valt att gå vidare utan nämnvärda 

förändringar. Tjänstemän och politiker ignorerar därmed fullständigt 

kommuninvånarnas åsikter, men vad värre är, försöker genomdriva en undermålig 

detaljplan. 

På grund av detta kommer omfattande problem att uppstå, se nedan. Lösningarna 

finns inte på plats och tas inte i beaktande i detaljplanen som känns ofullständig 

och slarvigt gjord. 

Det finns de facto inte utrymme att bygga ut vägarna som planen anger. Detta beror 

bl. a. av den banvall som tjänar järnvägen och att marken i området i huvudsak är 

privat. 

Kostnaderna ökar pga suboptimering eftersom detaljplanen har gjorts för tät. 

"Mycket vill ha mer-syndromet". Då det inte finns plats för den infrastruktur som 

krävs så kommer kostnaderna för att lösa de uppkomna problemen i efterhand att 

bli avsevärda. 

Kulturbygden förstörs genom de höga byggnader som planeras. Detta strider direkt 

mot det riksintresse för Kulturmiljövård som är beslutat. 



 

  8 (36)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Möjligheten till båtliv försvinner eftersom förslaget varken innehåller 

vinterförvaringsutrymme eller en infrastruktur som betjänar båthamnen. Inte ens 

parkeringsplatser för båtägarna finns i rimlig närhet till hamnen. 

Habitatet för grodorna förändras och utrotning riskeras. 

Av Krokoms kommun föreslagen detaljplan skapas fler bekymmer än lösningar 

och mer kostnader än inkomster. Bristerna i planen är uppenbara och frågan som 

man måste ställa sig är varför kommunen väljer att inte se dessa. 

Hela förslaget motstrider dessutom kommunens ambition, vilka också Jonas 

Törngren delvis skriver om i sin senaste text på hemsidan. 

Kulturbygd med Riksintresse 

Storsjöbygden inklusive Ås och Ås Båthamn är klassat som Riksintresse för 

kulturmiljövården. Detta innebär att bruksmiljön och det äldre brukningslandskapet 

ska avspegla hela landets historia. Öppet jordbrukslandskap med äldre gårdar och 

vida utblickar. Flervåningshus, radhus och överbefolkat på små ytor enligt 

föreslagen detaljplan strider fullständigt mot detta. Densiteten på bebyggelsen är 

alldeles för hög i förhållande till marken och befolkningen. 

Byggnation enligt förslaget hör således inte hemma i en kulturbygd med 

riksintresse och speglar inte landets historia och den kulturbygd/landsbygd som Ås 

och Ås Båthamn ska leva upp till. Föreslagen detaljplan strider mot detta och visar 

snarare en stadsbild än en kulturbild med riksintresse. 

Förslaget innebär också att det som gör Ås attraktivt byggs bort och förstörs. 

Därmed är förslaget mycket kortsiktigt och kommunen försöker få till 

befolkningsökning på bekostnad av kulturbygd och riksintressen. Här måste 

Krokoms kommun vara med och ta sitt ansvar för bevarande av bygden och kraftigt 

revidera föreslagen plan. Allt annat vore rent av oansvarigt. 

 Kulturarv har stor betydelse för såväl som turism och tillväxt som miljö och allas 

delaktighet i samhället. Kulturmiljölagen är den centrala lagen för 

kulturmiljövården och bestämmer att ansvaret för kulturmiljön delas av alla - såväl 

enskilda som myndigheter och kommuner ska visa hänsyn och aktsamhet mot 

kulturmiljön. 

Flerfamiljshus, höghus, radhus etc innebär ett starkt inkräktande på kulturbygden 

och förstör landskapsbilden för all framtid. Föreslagen bebyggelse är en helt annan 

typ av bebyggelse, som fullständigt kommer att ta över landskapsbilden och är 

också i direkt strid mot Riksintresset för kulturvård/kulturbygd. 

Ås Båthamn - Båthamnen 

Då bostäder planeras på i stort sett hela området finns inte längre någon plats för 

båtliv och båthamn. En båthamn och levande marina kräver; 

- uppställningsplatser (sommar såväl som vinter)  

- i och upptagningsmöjligheter 

- parkeringsmöjligheter för såväl bilar som båttrailers 
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- servicemöjligheter (verkstad, tvätt mm) 

- gästhamn, hamnkrog och övriga faciliteter såsom dusch/wc etc. 

  

  

Båtlivet är ökande i Storsjön och av stor vikt för en levande och attraktiv 

landsbygd. Föreslagen detaljplan är även här ogenomtänkt och på bekostnad av 

båthamnen och båtlivet. En båthamn med uppställningsplatser nästan en mil bort på 

andra sidan E14 (över olycksdrabbad korsning) är heller inte genomtänkt. 

Konsekvensen av föreslagen detaljplan är att båthamnen, och därmed båtlivet i Ås 

dör ut och försvinner, då tillvägagångssättet och förutsättningarna blir helt 

orimliga. Detta borde kommunen förstå varför det är märkligt att ange att syftet bl. 

a. är att kraftigt utvidga antalet båtplatser. 

Platsen kring Ås Båthamn är den sista tomten vid Storsjön i Krokoms kommun 

som inte är bebyggd och i privat ägo. Föreslagen detaljplan tar bort möjligheterna 

och tillgängligheten för såväl lokala intressenter som turism. Vid ökat invånarantal 

behövs utökat område för allmänheten snarare an förminskat. 

Ofullständigt, kortsiktigt och ogenomtänkt 

Detaljplanen saknar tex det pumphus som krävs för utbyggnaden av VA-

infrastruktur i kommunen. Istället planerar Krokoms kommun detta separat på 

angränsande tomt/mark som ägs av privatpersoner. 

Pumpstationen som planeras läggas på angränsande tomt/mark måste naturligtvis 

korrigeras och inkluderas i detaljplanen för Täng 2:81. 

Att slå ihop pumpstationerna innebär också synergier i form av minskade kostnader 

för underhåll av pumpstation, vägar, endast behöva åka till ett ställe osv vilket helt 

förbisetts i föreslagen detaljplan. Självklart är det helt orimligt att ha pumpstationer 

med bara några meters avstånd! 

Kommunen avser tydligt att ianspråkta privat mark för sin nödvändiga anläggning 

för att istället kunna bygga försäljningsbara fastigheter på sin egen mark. Självklart 

måste kommunen uppföra sina anläggningar på sin egen mark och för allmänhetens 

bästa ta hänsyn till synergier och faktiska kostnader. Det sätt som kommunen 

planerar denna expropriering är inte i linje med svensk expropriationslagstiftning. 

 Marken är av mycket stort intresse för oss, kommer inte bebyggas mht 

strandskyddet, och kan inte mätas i monetära termer. Vår fastighet skulle bli en helt 

annan fastighet än den vi köpt och förvaltar med vördnad för kommande 

generationer. 

Med brist på skolor och förskolor blir klasserna orimligt stora och till hösten 

planeras klasser med mer än 34 elever på Ås skola. Krokoms kommun vill nu 

också öka folkmängden på bekostnad av utbildning av kommande generationer. 

Ovan är endast några av de brister som återfinns i detaljplanen för Ås Båthamn, 

Täng 2:81. 
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Sammanfattning: 

I ärendet har tidigare minst ett 70-tal överklaganden inkommit. Dessa har tydligt 

pekat på rejäla brister i bl.a; 

- Bristen i infrastruktur i området; Detta ska bekostas av Krokoms kommun 

och projektet blir därmed endast en kostnad för skattebetalarna. Gör om - 

gör rätt och planera/bygg bostäder vid befintliga vägar etc. 

- Brister i planen som gör småbåtshamnen obrukbar och ointressant för 

båtägare. 

- Ett genomförande av planen står i strid mot det riksintresse för 

kulturmiljövård som är beslutat för området. 

- Som planen ligger förutsätts en olaglig expropriation genomföras. 

- Beskrivningen av hur dammen med fridlyst groda skall hanteras är 

motsägelsefull (är det en tredjedel eller en fjärdedel som skall fyllas igen?) 

och även svårförståelig. Risken för att grodorna får flytta är uppenbar. 

Dessa grava och betydande brister i detaljplanen har tidigare påpekats men 

kommunen har inte tagit någon notis om detta. 

Detta är inte ett recept på framgång och ska Krokoms kommun kunna fortsätta 

växa och bli en attraktiv kommun krävs lyhördhet och samverkan! 

Utbyggnad enligt den föreslagna detaljplanen av Ås båthamn är tyvärr endast 

ofullständig, kortsiktig och ogenomtänkt. Detaljplanen bör därmed omarbetas 

grundligt för att ta hänsyn till kulturbygden som är av Riksintresse, den obefintliga 

infrastrukturen samt naturintressena och en väl genomarbetad plan bör därefter tas 

fram. Kommunen bör i den planen se till det som idag gör Ås attraktivt istället för 

att skapa en stadsbild i kulturmiljö med riksintressen och försöka utöka invånarna 

på fel platser. 

En enkel kalkyl med pay-back visar att återbetalningstiden blir enorm. Kostnaden 

för byggande av nödvändig infrastruktur, vägar som behövs och de som behöver 

breddas fast det inte finns ngt utrymme (pga banvall och privat mark) att föreslagen 

detaljplan blir oerhört kostsam för oss skattebetalare. 

Av Krokoms kommun föreslagen detaljplan skapas fler bekymmer än lösningar 

och mer kostnader än inkomster. 

Baserat på ovan förväntar vi som är boende i bygden oss att Krokoms kommun 

kraftigt omarbetar förslaget i samråd med alla oss i kommunen som berörs. 

Kommentar:  

Vägområdet i detaljplanen har getts den bredd som krävs för att ta höjd för slänter 

och en bredd på 6 meter för vägbana samt 2,5 meter för gång- och cykelväg vilket 

inryms i planen. Gällande ägande av marken, se under fastighetsrättsliga frågor. 

Gällande kulturmiljö, se under Tematiska frågor rubriken ”Kulturmiljö”.  

Totalt skapas cirka 45-50 allmänna p-platser i södra delen av planområdet inklusive 

befintliga parkeringar vid piren där alla besökare inklusive båtägare får parkera. 
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Gällande grodor, se under Tematiska frågor ”Miljö”. 

Liksom kommunen tidigare har svarat så kan kommunen enbart erbjuda mark som 

kommunen äger. Kommunen har informerat båtklubben att om någon vet om en 

annan möjlig uppställningsplats närmare sjön så kan kommunen föra dialog kring 

detta. Att ge utrymme för båtuppställning inom området är inte möjligt då en stor 

del av planområdet skulle behöva tas i anspråk med anledning av antalet båtplatser. 

Planen säkerställer i och upptagningsmöjligheter. Planen möjliggör en utökning av 

antalet båtplatser vilket kan kräva en annan lokalisering av bryggorna. Detaljplanen 

möjliggör en hamnkrog (restaurang) med nödvändiga faciliteter. 

 

Privatperson 2 

Medborgardialog 

Att kommunen vill planlägga området för att kunna erbjuda byggrätter är 

förståeligt. Men att maximera byggarealen för att finansiera exploateringen får 

ödesdigra konsekvenser för områdets karaktär. Många stora och höga hus i en miljö 

som präglas av jordbrukslandskap, sjö och vyer över fjällen kan inte vara annat än 

en påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön. I översiktsplanen pekas på att bevara 

kopplingen till naturen och siktlinjerna till natur och strandområden i Ås medan 

förslaget till detaljplan gör det motsatta anser vi. 

Tyvärr har inte den vanligaste samrådssynpunkten från oss som redan bor i 

området påverkat planarbetet i speciellt stor grad. Vi närboendes huvudsakliga 

önskan är att bygghöjden sänks och att antalet huskroppar minskas. Ett 

medborgarförslag som många kan acceptera har skickats in till kommunen. 

Hur tänker kommunen skapa en mer aktiv medborgardialog? 

 Kulturmiljövärden 

Den vanligaste förekommande synpunkten i samrådet från oss som bor i området är 

att trevåningshus och radhuslängor inte passar i området. Er respons på detta är att 

ni flyttat trevåningshusen västerut och tagit bort några radhus men i övrigt ingen 

åtgärd. 

I kulturmiljöutredningen anges "Kommunens planer för området innebär att 

bostäder anläggs inom riksintresseområdet, inom markområden som under mycket 

lång tid nyttjats som jordbruksmark. Planerad bebyggelse innebär ett nytt inslag i 

kulturmiljön och kan även komma att påverka siktlinjer från omgivande gårdar och 

byar mot Storsjön." 

I planbeskrivningen anger ni: 

"Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv. Enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 

har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön." 
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"Kulturmiljövärdena beaktas genom att byggnaderna tillåter maximalt tre våningar 

och krav ställs på utformningen för att anpassas till kulturmiljön i Åsbygden." 

Vi anser att bebyggelse av radhus och trevåningshus inte på något sätt kan anses 

vara en anpassning till kulturmiljön i området. Det finns sedan tidigare inga radhus 

eller trevåningshus utan endast enskilda hus, villor och sommarstugor i området. 

Hur beaktas kulturmiljövärdena genom att förespråka trevåningshus och 

radhuslängor? 

I kommunens Översiktsplan, 2.2 Markanvändning står det: "Området nedanför 

Åsvägen skall prioriteras ur bevarandesynpunkt. Nya byggnader skall utformas 

med särskild hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen och miljön."  

Hur motiverar kommunen att området "prioriteras ur bevarandesynpunkt" när 

planen är att bygga motsvarande tre trevåningshus och nio tvåvånings 

radhuslängor med fyra lägenheter vardera för ca 200 personer? 

Enskilt huvudmannaskap 

Kommunen anser att området ska ha enskilt huvudmannaskap för att: 

"Enskilt huvudmannaskap har även valts då det enligt sed har hanterats på 

motsvarande sätt inom Ås-området sedan tidigare". 

Tidigare har det handlat om mindre samfälligheter och inte ett bostadsområde för 

200 personer med tillhörande fritidsområde. 

Huvudregeln i plan- och bygglagen, PBL, anger att kommunen är huvudman för de 

allmänna platserna i en detaljplan. Huvudmannen för de allmänna platserna är 

ansvarig för att ställa iordning och förvalta de allmänna platserna. I PBL anges det 

att i övervägandet om den allmänna platsen ska ha kommunalt eller enskilt 

huvudmannaskap bör kommunen bland annat beakta i vilken omfattning 

allmänheten utnyttjar den allmänna platsen eller de anläggningar som finns på den. 

Om kommunen anser att allmänhetens tillträde till platsen är viktig bör kommunen 

planlägga med kommunalt huvudmannaskap. 

Om enskilt huvudmannaskap införs kommer området bli en "gated community" 

och fritidsområdet höra till bostadsområdet. Enda sättet att visa och hävda att 

området är för alla i Åsbygden är att området har kommunalt huvudmannaskap. 

Skälet att det hanterats så "enligt sed" är inte relevant då det tidigare handlat om 

mindre samfälligheter och inte bostadsområden, kommunen bör rimligtvis vara 

huvudman enligt PBL. 

Trafiksituationen på Tängvägen 

Kommunen hänvisar till att det är Trafikverket som ansvarar för trafiksituationen 

och vägstandarden på Tängvägen. I övrigt hänvisas till regionens Länstransportplan 

för Jämtlands län 2018-2029. 

I samrådsredogörelsen anger ni "Åtgärd på Tängvägen finns med i 

Länstransportplanen. Kommunen för dialog med Region Jämtland Härjedalen om 

att tidigarelägga ombyggnad av Tängvägen." 
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I Länstransportplanen finns 9 miljoner avsatta för bygge av gång- och cykelväg 

under perioden 2024-2029. Åtgärden är inte tidsatt vilket gör att den kan prioriteras 

ned eller flyttas fram. Ingen vet om den verkligen kommer att utföras under 

perioden. 

Av Länstransportplanen kan man också se att det INTE finns några medel avsatta 

för åtgärd av själva körbanan utan endast bygge av gång- och cykelväg. 

Ökat trafikflöde 

I Miljökonsekvensbeskrivningen anges: 

"De kumulativa effekterna i och med planförslaget blir att trafikeringen på 

närliggande vägar även kommer att öka. Den ökade trafikeringen bedöms dock 

vara liten i förhållande till övrig trafik." 

Trafikflödesutredningen som kommunen beställt från Sweco i samband med 

planarbetet visar att antalet fordon kommer att öka från dagens 290 fordon per dag 

till 880 efter utbyggnaden. Prognosen för år 2040 är 920 bilar per dag. Alla värden 

avser ÅDT, årsmedelsdygnstrafik. 

Slutsatsen enligt rapporten är att biltrafiken kommer att tredubblas och den tunga 

trafiken fördubblas. Vägstandarden på Tängvägen är redan idag väldigt låg med 

permanenta skador som provisoriskt lagas varje år. Med tanke på den ökning av 

tung trafik som kommer att uppstå under eventuell byggtid kommer belastningen 

och skadorna öka ytterligare. 

Det är inte rimligt att kommunen friskriver sig ansvaret för att driva och påverka 

trafiksituationen med hänvisning till Trafikverket och Länstransportplanen. 

 Hur planerar kommunen för att Tängvägen ska uppnå normal vägstandard med 

tanke på att Trafikverket ansvarar för vägen? 

Skola 

Kommunen hävdar att ökningen av barn i och med alla planerade byggen inte 

påverkar situationen på skolan utan att: "Enligt barn- och utbildning ryms den 

ökning av antal barn som exploateringen ger i skolan." 

Med tanke på den konstanta trångboddheten med baracklösningar och 

matsalsträngsel vill vi se det underlag och den uträkning som kommunen baserar 

detta på. 

Naturvärdesinventering 

I den utförda naturvärdesinventeringen som utfördes i augusti 2018 konstateras 

att: 

- Inventering av groddjur ska ske på våren, varför ingen fullständig 

inventering gjordes. 

- Utifrån de data som rapporterats till Artportalen, förefaller dammen vara en 

lämplig lokal för grodor. Dammen bör undantas från exploatering för att 

inte påverka grodorna. Innan eventuell exploatering, krävs dispens från 

fridlysningsbestämmelserna som söks hos länsstyrelsen. Vilken 
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exploatering grodpopulationen kan tåla utan att deras bevarandestatus 

påverkas, bör utredas vidare. 

- Den rödlistade (NT) fjärilen mindre mårfältmätare flyger under första 

halvan av sommaren och går inte att inventera vid detta tillfälle. 

Vid inventeringen användes då gällande Rödlista (2015) men nu finns en nyare 

utgåva från 2020. 

På angränsande fastigheter finns orkidéen Jungfru Marie nycklar och även 

Jämtländsk maskros vilket borde innebära att det inte är orimligt att de även kan 

finnas inom planområdet. 

Utifrån detta anser vi att en ny naturvärdesinventering bör genomföras under våren 

för att kunna göra en fullständig inventering utifrån den nu gällande Rödlistan 

(2020). 

Båtvarvet 

"Negativa konsekvenser uppstår för de medlemmar i båtklubben som har en 

uppställningsplats inom planområdet eftersom de nya uppställningsplatserna inte 

ligger i anslutning till båthamnen. Dock bedöms dessa konsekvenser som små då 

det kommer finnas en ny uppställningsplats att arrendera." 

Kommunen anser att de uppfyllt sitt ansvar genom att erbjuda en annan plats för 

båtuppställning. Att platsen är direkt olämplig på ett antal sätt (lång transportväg, 

passage över järnväg och E14, transport genom byn etc.) visar tydligt på bristande 

kunskap om båtliv och intresse av båtklubben och dess verksamhet. Det 

båtklubbarna i Östersund, Frösön och Dvärsätt har gemensamt är bland annat att 

varv/uppställningsplats ligger i anslutning till sjön. Den båtklubb som inte har 

tillgång till en uppställningsplats/varv i närheten av vatten är inte speciellt attraktiv 

att vara medlem i. Med tanke på planen att utöka platserna blir detta ännu viktigare. 

Ni hänvisar till att ni bara kan erbjuda mark som kommunen äger. Alltså är det 

rimligt och möjligt att erbjuda mark inom detaljplanen. 

Hur motiverar kommunen att de gravt försämrar förutsättningarna för en befintlig 

arrendator att bedriva verksamheten genom att erbjuda en olämplig plats så långt 

ifrån sjön? 

"Möjligheter" i planen 

Det finns ett antal "möjligheter" i illustrationsskissen som inte specificeras i 

detaljplanen. 

Utbyggnad av båthamn 

Kommunen anger att "Syftet är också att skapa möjlighet till utbyggnad av 

båtplatser från drygt 40 till mellan cirka 60-70 platser." I detaljplanen står det 

endast att " Bryggor får uppföras". Ingen specificering av möjligheter till 

utbyggnad. 
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I Samrådsredogörelsen anger ni "Exploateringen av området bedöms kunna 

inrymma kostnad för utbyggnad av båthamnen samt delar av friluftsområdet. Detta 

bestäms inte i detalj i planskedet utan kommer senare i exploateringsskedet." 

Dessa delar måste förtydligas väsentligt. Vi tolkar nuvarande skrivning som att 

kommunen finansierar utbyggnaden av båtplatser, bygge av café/restaurang och 

toaletter utifrån markförsäljningen. 

Samtidigt är skrivningen "bedöms" så otydlig att det kan innebära att allt eller inget 

kommer att genomföras. Inför en tydlig avsikt t.ex. "Exploateringen av området 

kommer att finansiera utbyggnad av båthamnen samt bygge av café/restaurang och 

toaletter.". 

Café/restaurang 

Kommunen anger att "Ett café eller en restaurang föreslås kunna uppföras inom 

ett begränsat område intill befintligt klubbhus och grillplats, norr om grusvägen.". 

I detaljplanen står det endast "Högsta nockhöjd 4 meter" men i övrigt inget om 

möjlig byggyta eller placering. 

Denna byggnad bör specificeras inom detaljplan. 

Toaletter 

Kommunen skriver "Tillgång till och placering av toalett behöver även ses över för 

att förebygga offentlig urinering". 

Skrivningen är otydlig och fri för tolkning och det finns ingen plats för toaletter 

specificerad i detaljplanen. 

Denna byggnad bör specificeras inom detaljplan. 

Kommentar: 

Det är kommunens skyldighet att trygga bostadsförsörjning genom planläggning. I 

och med att Ås strand är i mycket hög grad ianspråktagen av privatpersoner. 

Ambitionen med detaljplanen är att trygga och säkerställa ett område för 

allmänheten att vistas inom. Tillgängligheten för allmänheten blir bättre än idag då 

ett större område kommer att ges utrymme för park/friluftsområde. 

Gällande medborgardialog se under Tematiska frågor ”Processen”. 

Kulturmiljövärden 

Gällande kulturmiljö, se under Tematiska frågor rubriken ”Kulturmiljö”.  

Enskilt huvudmannaskap 

För att säkerställa allmänhetens tillträde till parkområdet är avsikten att kommunen 

ska ha ett betydande andelstal i gemensamhetsanläggningen. Se även under stycket 

Huvudmannaskap i planbeskrivningen. 
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Trafiksituationen på Tängvägen 

Kommunen för en dialog med Trafikverket och Regionen gällande Tängvägen 

om att detta är en prioriterad åtgärd. Enligt Trafikverket avses 

planläggningsprocessen pågå mellan 2024-2026 och tidigast påbörjad 

byggnation 2027. Tiden kan dock komma att ändras om det blir andra 

förutsättningar från regeringens håll angående medelstilldelningar med mera. 

Cirka hälften av de beräknade tillkommande bilarna (ca 300) utgörs av 

besökande till friluftsområdet och båthamnen vilket varierar i antal under året. 

Trafikutredningen har även tagit höjd för trafik till eventuell tillkommande 

restaurang/café som detaljplanen ger utrymme för. 

Skola 

Se under Tematiska frågor ”Skola” 

Naturvärdesinventering 

I naturvärdesinventeringen som utfördes i augusti 2018 gjordes ingen fullständig 

inventering av förekomsten av groddjur. En sådan utfördes våren 2019 vid tidpunkt 

då grodyngel kan förekomma i vattensamlingar. I övrigt gällande grodor, se 

Tematiska frågor under ”Miljö”. Strax utanför inventeringsområdet har mindre 

mårfältmätare rapporterats. I naturvärdesinventeringen påträffades måror så 

förutsättningarna för mindre mårfältmätare tycks vara relativt goda. En inventering 

av orkidéer utfördes den 26:e juni 2020 längs vägkanterna, efter järnvägen samt i 

skogsdungen, där de högsta på förhand utpekade naturvärden finns. Inga orkidéer 

påträffades. 

Båtvarvet 

Se svar till Ås båtklubb. 

Möjligheter i planen  

Inom området för café, restaurang, klubbhus, grillplats och anläggningar till 

friluftsliv är endast nockhöjd angiven. Placering och byggyta bedömdes inte 

nödvändigt då området är en begränsad yta.  

Uppförande av toaletter ryms inom bestämmelsen Park- och friluftsområde 

 

Privatperson 3 

I Översiktsplanen skrivs: (sid 18) "1.6.8 Vida utblickar. Långa siktlinjer är 

karakteristiska för Åsbygden och ska så långt som möjligt bevaras och helst även 

förstärkas. Man ska inte bygga bort det som är speciellt med bygden och 

landskapet". Detta exemplifieras även med en bild från just detta område. 

I kommunens kulturmiljöutredning landar slutsatsen i följande: 

"Sammantaget påträffades inga lämningar vilka kan antas vara skyddade enligt 

Kulturmiljölagen (KML). Kommunens planer för området innebär att bostäder 

anläggs inom riksintresseområdet, inom markområden som under mycket lång tid 

nyttjats som jordbruksmark. Planerad bebyggelse innebär ett nytt inslag i 
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kulturmiljön och som även kan komma att påverka siktlinjer mot Storsjön, från 

omgivande gårdar och byar inom riksintresseområdet vilka omges av öppen 

odlingsmark. "  

Det är tydligt att kommunen i sin översiktsplan så väl som i sin 

kulturmiljöutredning fastslår att det är just den glest bebyggda landskapsmiljön, 

med öppna jordbruksmarken och vyerna över Oviksfjällen som är kännetecknande 

för Ås och ska bevaras. 

I kommunens Översiktsplan, 2.2 Markanvändning står det: "Området nedanför 

Åsvägen skall prioriteras ur bevarandesynpunkt. Nya byggnader skall utformas 

med särskild hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen och miljön.'  

Ingenstans nedan Åsvägen har det historiskt byggts trevåningshus. Det samma 

gäller avseende radhusen. Ingenstans i närheten finns radhus med 4 boenden per 

länga. Ser man till befintlig strandlinje och angränsande bebyggelse mellan Ösa till 

Byskogen, så är det tydligt att dessa massiva och tätt satta huskroppar inte passar in 

i denna landsbygdsmiljö. 

Hur motiverar kommunen att området "prioriteras ur bevarandesynpunkt" samtidigt 

som ni vill bygga tre stycken trevåningshus och nio radhuslängor för 200 personer? 

Vi vill inte att detaljplanen antas, då kommunen inte följer sin egen översiktsplan 

eller den inriktning som kommunicerats för byns utveckling. 

Vi vill inte att trevåningshus skall användas som prejudicerande för vad som skall 

uttryckas vara normalt, när det gäller kommande byggnationer i Ås. 

Förenligt med 3, 4 & 5 kapitlet Miljöbalken 

Under rubriken jordbruksmark i detaljplanen på sida 17 skriver kommunen att det 

öster om planen finns jordbruksmark. 

Enligt detaljplanen sida 8 beskrivs dock att stor del av marken som nu 

detaljplaneläggs nyttjats som åker- och slåttermark men att den nu håller på att 

växa igen. Kommunen har dock inte gjort någon avvägning enligt 3 kapitlet 4 

paragrafen i Miljöbalken.  

Värdet av grönt rekreationsområde ökar 

Aktuellt område utgör ca 6 ha landområde, men detta är för litet för att både 

boenden för 200 personer och "mycket" grönyta skall få plats. Detta är svårt att 

kombinera. 

Kommunen har som mål att bli 16 000 människor till år 2030, men har i sin 

genomförda Företagarfrukost presenterat byggplaner som innebär att det till 

samma år beräknas landa på 18 000 människor. Dvs det finns även marginaler för 

att kommunen ska kunna värna om byns enda öppna område med tillgång ner till 

Storsjön och tillåta ett mer glest befolkat, lantligt och grönt område där. Desto 

hårdare exploatering det blir i framtiden runtom i "landsbygdsbyn" Ås, desto 

viktigare blir ett grönt friluftsområde öppet för allmänheten nere vid Storsjöns 

strand. 
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Stamfastighet 

Vår gård ut är en av de gamla stamfastigheterna, från vilken de flesta tomter och 

flera gårdar runt oss genom historien styckats av. Gården är en av mycket få gårdar 

som fortfarande är sammanhängande ner till sjön, ja till och med ut till mitten av 

sjön, om man ska vara nogräknad. Det finns en stor stolthet i att vilja förvalta detta 

arv och upprätthålla gården med sina delverksamheter som kopplar till både 

skogsbruk, åkerbruk och vattenbundna verksamheter. 

Gårdsnäring, vårt företagande 

Vi har under många år funderat över hur vi kan utveckla vår gårdsnäring. Vi har 

med en utveckling av gården en vilja få fler ben att stå på. Vi var exempelvis i 

kontakt med kommunen 2014 för att undersöka förutsättningarna för att arrendera 

huset Lillgården på Rösta i syfte att driva detta som vandrarhem. 

Med de nu fastställda nya fastighetsgränserna, där vi fått kännedom om att vår gård 

omfattar de centrala delarna av båthamnen, så har nya dörrar öppnats när det gäller 

förutsättningar att bredda gårdens verksamheter. Den justerade fastighetsgränsen 

ägde laga kraft den 5 oktober 2020. 

Den justerade fastighetsgränsen innebär att det avtal som båtklubben haft med 

kommunen i själva verket skulle varit med oss, åtminstone för vår del av 

hamnområdet. Båtklubben behöver ett separat avtal med kommunen för 

kommunens del av hamnen. 

Sedan fastighetsgränsen justerades har det varit en pandemi med restriktioner som 

satt käppar i hjulet för större sammankomster. Vi är bara i starten av utvecklingen 

av vår gårdsnäring, men vi är visionära och vill utveckla hamnområdet, gärna i 

samarbete med båtklubb, lokala företagare och för den delen även kommunen. 

Båtklubben har erbjudits ett konkret arrendeavtal för sin verksamhet. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Enligt Lantmäteriets påpekande i första samrådet skulle kommunen komplettera 

med en fastighetskonsekvensbeskrivning. Vi anser dock att 

fastighetskonsekvensbeskrivningen är bristfällig då den inte visar de fullständiga 

konsekvenserna för vår fastighet. Detaljplanen kommer påverka vår näring och 

detta framkommer inte i fastighetskonsekvensbeskrivningen. Detsamma gäller de 

nya gång- och cykelvägar som bostadsområdet leder till, bl. a längs Tängvägen. 

Här kommer värdefull åkermark tas i anspråk. 

Som svar på ett inlägg i Samrådsredogörelsen skriver kommunen att: "Tängvägen 

är Trafikverkets väg och åtgärder gällande en gång- och cykelväg finns i 

Länstransportplanen. Tängvägen tar ej i anspråk jordbruksmark då den sannolikt 

kommer att förläggas på Tängvägens norra sida enligt Trafikverket." 

Av Tängvägens sträckning på 2,1 km från järnvägen, så är det 900 m som är 

jordbruksmark på den norra sidan. 

För de 8 ha som kommunen avser i detaljplanen, så belastar det areellt vår fastighet 

direkt eller indirekt med 1,2 ha. 
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Jordbruk  

Aktuella byggplaner gränsar mot ett aktivt jordbruk i öst, dvs som sköts enligt 

konstens alla regler utan begränsningar i ljudvolym, dammbildning, gödslets 

luktspridning eller verksamhetens tid på dygnet. Skörden skall in när det är 

skördetid och när vädret tillåter. Oavsett om det är vardag, helg/storhelg, dag eller 

natt. Detta är aspekter som man aldrig understryker när man försöker locka nya 

människor till ett "lantligt" boende. Aktuella planer riktar sig inte heller till den 

typiska lantmänniskan, utan dem som söker sig till ett tätbebyggt område. Med all 

sannolikhet kommer ovan beskrivna ljud-, volym- lukt- damm- och tid på dygnet-

aspekter bli föremål för en hel del åsikter och missnöje. Vem får ta dessa 

diskussioner? Bonden. 

För jordbruk intill tätbebyggda områden är det ofta även ett problem med att 

åkrarna tas i anspråk av hundägare som tycker det är perfekt att rasta hundarna i 

kossornas mat. Utöver den nedtrampning av grödan som då sker, så kan hundskit 

även utgöra ett problem för skördens kvalitet.  Idag bärgas ofta skörden färskt, som 

ensilage, och oavsett om hundskiten lämnats fritt, eller som tyvärr även sker; i en 

påse kvar på marken, så innebär detta en kvalitetsförsämring för skörden. Detta var 

tydligt när denna åker tidigare hade en hundkennel som markgranne. Därutöver 

finns det en farhåga om att antalet människor som genar över åkermarken kommer 

att öka. Något som sker ofta och här och var, men som har blivit väldigt tydligt 

exemplifierat från Birka upp mot Ullforum. På en landsbygd finns det dock 

fortfarande dem som känner till att man inte får gå på åkermark under 

växtsäsongen, men andelen som inte gör det ökar med exploateringsgraden. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Vi motsätter oss kommunens skrivningar om vår gård Täng 4:1 på sid 31 i 

detaljplanen, under Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser, även gällande de 

äganderättsliga aspekterna som kommunen berör. 

Där skrivs bl. a, avseende vattenområdet: "den närmast till hands liggande 

lösningen är att området överförs dit genom fastighetsreglering. En sådan 

förrättning bedöms vara möjlig att genomföra både med och utan stöd av avtal med 

fastighetsägaren.  

Ett annat stycke på samma sida: "Frågan om äganderätten får utredas närmare i 

samband med planens genomförande." 

Kommunen föreslår att vår mark skall upplåtas till en gemensamhetsanläggning 

mot sk officialvärdering för värdeminskning. Vad en gemensamhetsanläggning 

skulle innebära är att vi skulle få ansvar för utförande, drift och underhåll av vägar, 

parkeringar och grönytor, i en förening med de tillflyttade. Kostnader och ansvar vi 

idag inte har eller har haft. Vad kommunens föreslagna värderingsform innebär är 

för oss något oklart, men vi vill vara försäkrade om att mark och vatten i detta 

hamnområde betraktas enligt de unika förutsättningar platsen har. 

Vi motsätter oss att detaljplanen antas med dessa fastighetsrättsliga skrivningar. Vi 

vill inte vara med i en GA. 
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Båtvägen 

Vi motsätter oss att vår privata väg avses som huvudanslutningsväg för delar av 

bostadsområdet.  Enligt den trafikflödesutredning som Sweco gjort för aktuellt 

område framgår att 20 av radhusen kommer ha vår väg, den sk Båtvägen, som 

anslutningsväg. Av samma utredning framgår också att det idag beräknas vara 80 

fordon i trafik som årsdygnsmedel, men att detta antas öka till 470 fordon per dag 

med dessa bostäder. 

Kommunen har sedan 1975 ett servitut för sin verksamhet kopplat till 

reningsverket. Reningsverket är nu demonterat till sin funktion och rymmer idag 

bara en pump. Tidigare avtal om servitut rymmer inte rätten att helt byta 

verksamhetssyfte enligt ovan. Kommunen har egen sammanhängande mark från 

Västra Birkavägen och ner till platsen för dessa planerade bostäder, varvid 

anslutningsväg kan och bör förläggas inom den egna fastigheten. 

Huvudmannaskap 

Kommunen anser att området ska ha enskilt huvudmannaskap och motiverar detta 

genom: "Enskilt huvudmannaskap har även valts då det enligt sed har hanterats på 

motsvarande sätt inom Ås-området sedan tidigare".  

Det kommunen refererar till är mindre samfälligheter och inte ett bostadsområde 

för 200 personer med tillhörande fritidsområde. 

Kommunen beskriver att "ett 100 meter långt område som ligger mellan planerad 

bebyggelse och sjön upplåts förfriluftsliv/'. Det vill säga detta är för allmänheten 

och inte bara de nyinflyttade och därmed är inte enskilt huvudmannaskap inte 

tillämpbart.  

Huvudregeln i plan- och bygglagen, PBL, anger att kommunen är huvudman för de 

allmänna platserna i en detaljplan. Huvudmannen för de allmänna platserna är 

ansvarig för att ställa iordning och förvalta de allmänna platserna. I PBL anges det 

att i övervägandet om den allmänna platsen ska ha kommunalt eller enskilt 

huvudmannaskap bör kommunen bland annat beakta i vilken omfattning 

allmänheten utnyttjar den allmänna platsen eller de anläggningar som finns på den. 

Om kommunen anser att allmänhetens tillträde till platsen är viktig bör kommunen 

planlägga med kommunalt huvudmannaskap. 

Skälet att det hanterats så "enligt sed" är inte relevant utan kommunen bör 

rimligtvis vara huvudman enligt PBL. 

Plankartan 

Det som lovas i illustration och text bör också skrivas in i detaljplanen. Kommunen 

lägger på flera ställen in bra och vettiga skrivelser i sitt planförslag, men så länge 

dessa inte även läggs in i detaljplanekartan så är det inget som behöver bli 

verklighet. Ett par exempel: 

• Toaletter (sid 27): "Tillgång till och placering av toalett behöver även ses över för 

att förebygga offentlig urinering"  
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Om antalet människor skall öka enligt kommunens förhoppningar med denna plan, 

så är det ett absolut måste att toaletter verkligen byggs i anslutning till 

badplatsen/båthamnen, just för att förebygga offentlig urinering och exkrementer 

på privata marker.  

 • Café/ Restaurang (sid 12): "Ett café eller en restaurang föreslås kunna uppföras 

inom ett begränsat område intill befintligt klubbhus och grillplats, norr om 

grusvägen.  

I illustrationskarta visas också ett café/restaurang, men så länge denna mark är sk 

Parkmark, kommer det bli mycket svårt att verkligen bygga detta. 

Trafiksituationen på Tängvägen 

Kommunen hänvisar till att det är Trafikverket som ansvarar för trafiksituationen 

och vägstandarden på Tängvägen. I övrigt hänvisas till regionens Länstransportplan 

för Jämtlands län 2018-2029. I Länstransportplanen finns 9 miljoner avsatta för 

bygge av gång- och cykelväg. Åtgärden är inte tidsatt mer precist än att den ska 

utföras under perioden 2024-2029. Observera att det INTE finns några medel 

avsatta för åtgärd av själva körbanan utan endast bygge av gång- och cykelväg. 

Ökat trafikflöde 

Trafikflödesutredningen som kommunen beställt från Sweco i samband med 

planarbetet visar att antalet fordon kommer att öka från dagens 290 fordon per dag 

till 880 efter utbyggnaden. Prognosen för år 2040 är 920 bilar per dag. Alla värden 

avser ÅDT, årsmedelsdygnstrafik. 

Slutsatsen enligt rapporten är att biltrafiken kommer att tredubblas och den tunga 

trafiken fördubblas. 

Hur kan kommunen tycka att de inte har något ansvar för att driva och påverka 

trafiksituationen? 

Skola 

Kommunen hävdar att ökningen av barn i och med alla planerade byggen inte 

påverkar situationen på skolan och skriver att: "Enligt barn- och utbildning ryms 

den ökning av antal barn som exploateringen ger i skolan. 

Med tanke på de nuvarande konstanta baracklösningarna och matsalsträngseln har 

vi svårt att tro att byggnationerna enligt detaljplanen inte starkt skulle påverka 

situationen på skolan då det är rimligt att området drar stor andel barnfamiljer. 

Båtklubben, båtvarvet och trailerparkering  

Ett båtvarv måste för sin funktion vara beläget i direkt anslutning till hamn. 

Detaljplaneförslaget avsätter heller inte tillräckligt stort utrymme för båttrailer-

parkeringar. Särskilt med tanke på att avsikterna är att nästan dubbla antalet båtar i 

hamnen. Båda dessa aspekter går inte i linje med kommunens skrivningar om att 

vilja främja båtlivet. 
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Om hamnen skall byggas ut så bör dagens parkering nere vid vattnet endast tjäna 

som utrymme för lastning/lossning av båttrailers men att parkering sker på särskild 

trailerparkering längre upp på området. 

Avslutningsvis 

Vi vill inte att detaljplanen antas. Vi är dock inte emot att kommunen vill göra 

något värdeskapande av sin mark vid Storsjöns strand. Men detta får framförallt 

inte ske genom att slå undan benen för oss i vår gårdsnäring. Planen bör inte vara 

utformad så att Ås attraktiva landsbygdskaraktär försvinner, dvs bostadsantalet bör 

kraftigt begränsas och trevåningshusen helt slopas. Det ska heller inte ske på ett 

sätt så att jordbruket belastas. 

Jordbrukets betydelse bör också återspeglas i att detaljplanen omfattar 

förebyggande åtgärder, så som att låta uppföra och underhålla en gärdesgård som 

avgränsning mot vår åkermark öster om Båtvägen, i syfte att minimera 

oegentligheter både avseende nedtrampning av grödor och hundskit i foder. Därtill 

att kommunen i detaljplanen planerar tillräcklig omfattning av avfalls- och 

hundlatrinskärl inom området. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Kommentar: 

Kulturmiljövärden 

Gällande kulturmiljö, se under Tematiskt frågor rubriken ”Kulturmiljö”.  

Förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet Miljöbalken 

Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden för 

bostadsändamål och avvägningar att ta området i anspråk har gjorts under den 

processen.  

Rekreationsområde 

Det är kommunens skyldighet att trygga bostadsförsörjning genom planläggning. I 

och med att Ås strand är mycket hög grad ianspråktagen av privatpersoner. 

Ambitionen med detaljplanen är att trygga och säkerställa ett område för 

allmänheten att vistas inom. Tillgängligheten för allmänheten blir bättre än idag då 

ett större område kommer att ges utrymme för park/friluftsområde. 

Jordbruk 

Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden för 

bostadsändamål och avvägningar att ta området i anspråk har gjorts under den 

processen. I övrigt hänvisar kommunen till samrådsredogörelsen samt 

planbeskrivningen. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Området är redan ianspråktaget för allmänt ändamål och detaljplanen pekar inte ut 

någon annan användning inom er fastighet. 

Vid bildande av gemensamhetsanläggning genom en lantmäteriförrättning bedöms 

det hur stor nytta varje fastighet har av vägen. Andelstal bestäms utifrån varje 

fastighets nyttja av anläggningen. 
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Båtvägen 

Trafiken till bostadsområdet utgörs av cirka 100 bilar ÅDT, resten utgörs av 

besökande till park/rekreationsområdet samt båthamnen. Trafikutredningen har 

även tagit höjd för trafik till eventuell tillkommande restaurang/café som 

detaljplanen ger utrymme för. Dessa trafikmängder varierar under året. 

Huvudmannaskap 

För att säkerställa allmänhetens tillträde till parkområdet är avsikten att kommunen 

ska ha ett betydande andelstal i gemensamhetsanläggningen. Se även under stycket 

Huvudmannaskap i planbeskrivningen. 

Plankartan 

Uppförande av toaletter och café/restaurang är förenliga med bestämmelsen PARK 

respektive PARK1. 

Trafiksituationen på Tängvägen 

Kommunen för en dialog med Trafikverket och Regionen gällande Tängvägen 

om att detta är en prioriterad åtgärd. Enligt Trafikverket avses 

planläggningsprocessen pågå mellan 2024-2026 och tidigast påbörjad 

byggnation 2027. Tiden kan dock komma att ändras om det blir andra 

förutsättningar från regeringens håll angående medelstilldelningar med mera. 

Cirka hälften av de beräknade tillkommande bilarna (ca 300) utgörs av 

besökande till friluftsområdet och båthamnen vilket varierar i antal under året. 

Trafikutredningen har även tagit höjd för trafik till eventuell tillkommande 

restaurang/café som detaljplanen ger utrymme för. 

Skola 

Se under Tematiska frågor ”Skola”. 

Båtvarvet 

Se svar till Ås båtklubb. 

 

Privatperson 4 

Jag yrkar på att Krokoms kommun uppför insynsskydd/ljudbarrriär, i form av 

trämaterial, längs angränsande gräns mot fastighet 2:53, detta om planer att uppföra 

bostäder samt rekreationsområde med café, grillplats och aktivitetsytor för bollspel 

på fastigheten 2:81 genomförs.  

Ljudnivån samt ökad insyn på min tomt kommer att väsentligt försämra ett boende 

och privatliv på min fastighet. 

Jag yrkar vidare på att befintlig vegetation bestående av gammal gran, tall, asp, 

björk mm. efter gränsen/avrinningsdiket ner mot Storsjön ej avverkas. Avverkas 

träden vore det en katastrof som skulle sterilisera och förfula detta sjönära område 

vid Storsjön. En nyplantering som tar 20-30 år att växa upp är inget alternativ, 
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Vidare tycker jag att byggplanerna på 2:81 saknar både rim och reson vad gäller 

utförandet och allt omkring, men det är en annan fråga som jag inte orkar diskutera 

vidare. 

Planer finns dessutom redan för ytterligare bostadsbyggande i centrala Ås med 

närhet till skolor och övrig planerad service/näring, som kan hjälpa Krokom att få 

in nödvändiga skattepengar utan att förstöra kulturbygden. 

Som sakägare och granne till 2:81 vill jag gärna ha ett svar på mina synpunkter, 

fick inget som helst svar från Er på synpunkt jag skickade 2020 (2020KC5052). 

Kommentar: 

Syftet med planbestämmelsen ”NATUR1. Vegetationsskärm ska finnas” är att i 

största möjliga mån behålla befintlig vegetation. Inom ett begränsat område för 

bestämmelsen NAUR1 ska ledningsdragning för VA kunna möjliggöras. 

Platsen används redan som badplats, grillplats och kommunens intresse är att 

säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet. 

 

Privatperson 5 

Efter att ha tagit del av förslag till detaljplan angående Täng 2:81 vill vi anföra 

följande. 

Vi äger fastigheten 2:52 som gränsar till det planerade byggprojektet. Enligt 

planförslaget kommer ett rekreationsområde beläget nedanför byggnaderna att 

finnas, restaurang grillplats och möjlighet till bollsport etc. Dessutom ska 

småbåtshamnen utökas. Detta kommer att medföra större aktiviteter i området, 

vilket medför att bullernivåerna kommer att öka markant mot de nivåer som råder 

idag. 

För att minimera störningar och buller förutsätter vi att bullerreducerande åtgärder 

vidtas. 

Vi vill att befintliga träd och övrig växtlighet som nu finns vid vår tomtgräns (tall, 

gran, björk, asp mm) behålls samt att man hittar en lösning för den ökade ljud- och 

bullernivån som framförallt under sommar/höst kommer att uppstå 

dagtid/kvällar/nätter. 

Vi yrkar att man behåller befintlig vegetationsskärm samt uppför någon form av 

staket/ljudbarriär längs hela vår tomtgräns. 

Kommentar:  

Se svar till privatperson 4. 

 

Privatperson 6 

Synpunkter Detaljplan För Täng 2:81, "Ås båthamn 

Tycker inte att byggtekniska förslag ska anges i planen utan att ni tar ansvar för att 

de fungerar. Till exempel så fungerar inte översilning av dagvatten för 
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snösmältningen eftersom marken då kan vara frusen. Tar då kommunen kostnaden 

för att åtgärda detta? Sätter kommunen stängsel vid större vattensamlingar så 

barnen kan leka säkert? 

Gällande att ta privat mark i anspråk så hoppas jag att ni är överens med 

markägaren eftersom tvingande åtgärder kan medföra stora konsekvenser för 

framtida planer i byn eftersom irritationen är nog stor av att ni vill bygga på 

gammal bördig åkermark. 

Kommentar: 

Dagvattenutredningen visar att de planerade översilningsåtgärderna bidrar till att de 

föroreningsämnen man undersökt minskar med 50 % (i många fall 70-80 %) 

jämfört med nuläget. Vid de tillfällen översilning är omöjlig kommer vatten ledas 

till recipient utan översilning. Alternativet är att endast leda dagvatten med hjälp av 

ledningar vilket då innebär att dagvatten inte har möjlighet under hela året att nå en 

översilningsyta vilket i sin tur resulterar i sämre rening än med planerad 

översilningsåtgärd. Rinnvägarna kommer tina snabbare än omkringliggande 

snötäcke. Rinnvägarna fungerar även de som viss översilning så även under 

snösmältningssäsongen kommer en stor del av smältvattnet översilas. 

I området finns fördröjning för dagvatten i form av damm eller multifunktionell 

yta. Funktionen för denna yta är att den översvämmas vid intensiva regn och 

innehåller inget vatten då det inte regnar. Ytan är dimensionerad för att kunna 

fördröja ett 20-års regn. Ett 20-års regn inträffar statistiskt sett en gång vart 20:e år. 

Fördröjningsytan kommer tömmas med en hastighet av 134 liter vatten per sekund 

vilket innebär att om ytan blir full kommer den tömmas på ca två timmar. En större 

vattensamling kommer finnas i ca två timmar vart 20:e år. Om systemet inte 

fungerar som det ska kommer de problem som uppstår åtgärdas. Mellan regn och 

under mindre regn kommer ytan vara torr och kan nyttjas som parkområde. 

    

Organisationer 

 

Ås båtklubb 

Ås Båtklubb har sedan 1980 haft ett arrendeavtal för att sköta driften och verka för 

en levande båthamn. Vi finner det märkligt hur man helt utelämnat detta i sin 

skrivelse angående tänkt detaljplan. 

Det har också uppdagats under sommaren genom att ägare av marken approcherat 

styrelsen att vårt arrendeavtal med kommunen innefattar mark som inte kommunen 

äger. Detta måste hanteras omgående. 

Nuvarande arrendeavtal som Ås Båtklubb har, är ett löpande arrendeavtal och då 

det inte avslutades 20190630 så löper detta vidare i nuvarande form till och med 

20241231, med möjlighet till förlängning i perioder om 5 år.  

Önskar kommunen en kopia på ursprungligt arrendeavtal så tillhandahåller 

föreningen gärna detta. 
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Med bakgrund av att Båtklubben innehar ett löpande arrendeavtal samt att 

båtklubben stått för alla infrastruktursatsningar i hamnen sedan 1980, hade vi 

förväntat oss att man önskat träffa styrelsen för att föra en aktiv dialog om hur en 

framtida exploatering möjligtvis skulle kunnat se ut. Innan utskickad önskan om 

yttrande kring detaljplanen har en sådan kontakt med Båtklubben ej tagits. 

Den föreslagna lösningen för vinterförvaring som ni föreslår i er Detaljplan är inte 

genomförbar rent praktiskt. Det bör därför ses över ett nytt förslag (när 

arrendetiden för varvet löper ut 20241231, alternativt i förtid om båtklubben och 

kommunen kan enas om en framkomlig lösning). Den nya föreslagna platsen bör 

då även innefatta enhetliga båthus för att få en bättre varvsmiljö. (se mer info 

bilaga 1) 

Om Båtklubben och kommunen gemensamt kommer fram till en lösning för en 

framtida ombyggnation av hamnen bör denna, för att främja även framtida 

ungdomsverksamhet, innehålla jollebryggor för segling och ett anvisat område för 

dessa. Detta gäller även kajakverksamhet med tillhörande förvaringshus då 

efterfrågan på ett sådant ökat kraftigt. 

En plats och utrymme för mastkran bör ritas in. 

En plan för att utöka segeldjupet i hamnbassängen bör omnämnas så att fler 

segelbåtar kan använda anläggningen. Det är en hållbar och miljöriktig väg att gå i 

ett framtidsperspektiv. 

Parkeringsplatser och logistik kopplat till båtklubben är redan idag helt 

underdimensionerat, framförallt kopplat till trailers och annan skrymmande 

utrustning. 

(se mer info bilaga 1) 

Vi noterar att klubbstugan ligger på annan plats än idag, om den ska den flyttas 

och/eller byggas nytt så har den befintliga klubbstugan byggts av föreningen, hur 

har man tänkt kring detta? Om en ny skall uppföras hur är denna finansierad. 

Nya bryggor har ritats ut på detaljplanen, och skrivs om som en självklarhet trots 

att inga diskussioner förts med båtklubben. I kommunens diskussioner, vem har 

man diskuterat skall bekosta dessa? 

Nya medlemmar i klubben? Ska nya platser vara enkom kvoterade till boende i det 

nya området, eller hur är det tänkt här? Ska dessa då betala en insats för 40 års 

uppbyggnad med ideella krafter? Eller är det så att de nya platserna står för hela 

kostnaden kopplat till ombyggnationer för nya bryggor, muddring, ny klubbstuga, 

y-bommar? Vi tar gärna in era åsikter hur ni har tänkt kring dessa frågor! 

Vi från Ås Båtklubb ser det som oerhört beklämmande att ingen kontakt tagits med 

styrelsen för att diskutera detta och förväntar oss att man nu efter dessa yttranden 

återkopplar omgående till styrelsen. 

Kommentar:  

Kommunens arrendeavtal kan sägas upp innan 5-årsperioden har avslutats om 

det behövs för kommunens verksamhet.  
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Båtklubbens förslag på utökning av båthamnen finns som en illustration i 

handlingarna. Detaljplanen reglerar inte vilka aktiviteter som kan anordnas inom 

planområdet utan endast den övergripande markanvändningen som möjliggör olika 

aktiviteter. 

Exploateringen av området bedöms kunna inrymma kostnad för utbyggnad av 

båthamnen samt delar av friluftsområdet. Detta bestäms inte i detalj i 

planskedet utan kommer senare i exploateringsskedet. 

För att möjliggöra fler båtplatser kan muddring behöva göras. En anmälan om 

vattenverksamhet görs då till Länsstyrelsen. Illustrationen som finns i 

planbeskrivningen är ritad av en representant för båtklubben. Eftersom det är en 

illustration så betyder det att det inte är fastställt att det kommer att byggas ut 

på det sättet. En förutsättning är att båtklubben har för avsikt att vilja bygga ut 

båthamnen. 

Gällande parkering se under Tematiska frågor ”Rekreationsområde”. 

Klubbstugans plats är inte ändrad, den finns utritad på grundkartan. På 

illustrationskartan finns en illustrerad byggnad för ett eventuellt café/restaurang. 

Exakt placering är inte bestämd utan en illustration att det möjliggörs. Idag finns 

ett café på platsen i befintligt klubbhus men tanken är att visa att en byggnad för 

detta ändamål kan uppföras med motivering till upphävande av strandskyddet. 

Kvotering av båtplatser till de nya boende är inte aktuellt och finns inte i några 

planer men förhoppningen är att Ås båtklubb fortsatt sköter rekryteringen av nya 

medlemmar och att alla är välkomna utifrån utrymme. 

Kommunen har i tidigt skede fört dialog med båtklubben ett flertal gånger. 

Regelbunden kontakt med en representant för båtklubben skedde mellan 

november 2018 till november 2019. Två möten skedde under våren 2019. 28 

mars vid båthamnen med ett flertal medlemmar samt den 8 april på 

kommunhuset med några medlemmar. 

 

Ås framtid 

Ås framtid är en förening som samlar många av bybornas åsikter inför 

granskningen av detaljplanen. Vi representerar ett stort antal aktiva medlemmar 

och har förtroende att tala för många av de boende. 

Därför bevakar vi de basala och självklara behoven, dessa frågor är bland annat 

infrastruktur, skola och övrig omsorg. 

Om ambitionen är att Ås ska växa så borde investeringarna vara proportionerliga 

inom övrig kommunal service. Vi är positivt inställda till tillväxt men kräver 

långsiktigt hållbar planering. 

Vi berör därför de områden som påverkas i högsta grad av den planerade 

förtätningen som Ås Båthamn innebär. 
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Kulturmiljön 

Om Ås byggs om till något som inte motsvarar kommunens egen översiktsplan 

eller de nyinflyttade medborgarnas förväntningar så är risken påtaglig att man 

devalverar boendemiljö. 

Vi konstaterar att kommunens egen översiktsplan för Ås gör gällande att: 

"Tillbyggnader. ombyggnader och andra ändringar skall utföras varsamt, så att 

bebyggelsens karaktärsdrag bevaras. 

Området nedanför Åsvägen skall prioriteras ur bevarandesynpunkt. Nya 

byggnader ska utrymmas med särskild hänsyn till den befintliga 

bebyggelsestrukturen och miljön. Tillbyggnader, ombyggnader och andra 

ändringar skall utföras varsamt, så att bebyggelsens karaktärsdrag bevaras.   

Det borde finnas utrymme för att skapa motsvarande befolkningstillväxt utan 

förtätningen som flervåningshus längst med stranden innebär. Vi tycker 

kommunen ska fråga sig vad området egentligen är värt. Punkthus i flera våningar 

byggs sällan för att maximera livskvaliteten utan snarare för att minimera 

kostnaden hos byggaren. 

Ås har relativt få badplatser som är lika lättillgängliga som Ås båthamn och som är 

en viktig tillgång för byborna. Omdömeslös förtätning skulle kunna innebära en 

inskränkning på den tillgängligheten. 

Omvandlingen av odlingsmark till icke odlingsmark strider mot riksintressen. 

Vissa ingrepp är nödvändiga, exempelvis trafiksäkerhetshöjande åtgärder men då 

borde det i största möjliga mån begränsas till ett absolut minimum, inte 

omvandling av odlingsmark till villatomter. 

Trafik 

Vi anser att otillräcklig vikt har lagts på riskbedömning av trafiksituationen 

inom planområdet samt inom påverkansområde i anslutning till detaljplanen. 

Framför allt Tängvägen används flitigt av bilar, cyklande barn och vuxna samt 

som promenadväg. Då vägen även saknar belysning så är det mörkt stora delar 

av året. 

Enligt kommunens konsult innebär etableringen av endast Ås Båthamn en ökning 

av ÅDT med 600 passager på Tängvägen. Detta innebär en tredubbling av trafiken 

på Tängvägen (2021 års ÅDT 290) och på sikt (2040 års ÅDT 920) även en 

tredubbling mot noll-alternativet 2040. Förutom Täng 2:81 planeras även Ås-

Gärde 1:6 som också ansluter på Tängvägen vilket inte tagits med i konsultens 

beräkningar. 

TRV (Trafikverket) ansvarar för Tängvägen och en GC-väg (gång och cykelväg) 

planeras enligt planbeskrivningen inom tidsperioden 2021-2027. Hur kan 

kommunens säkerställa att GCvägen är på plats innan Ås Båthamn och övriga 

områden har tagits i bruk? 
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Vi vill ha garanti för att etableringen av GC-vägen längs Tängvägen och övrig 

hänsyn tas för omsorg av byns oskyddade trafikanter. Vill också att man skall ta 

hänsyn till den planerade trafikmängden ifrån Ås-Gärde och hur det väsentligt 

ökade trafikflödet skall hanteras i resten av byn. Utan övertygande plan för detta 

anser vi inte att det är ansvarsfull planering, 

Inom det detaljplanerade området benämns ytan vid sjösättningsrampen och piren 

som parkeringsyta, detta anser vi mindre lämpligt. Både ur miljöhänseende map 

Storsjön som dricksvattentäkt och ur trafiksäkerhetssynpunkt med rangering av 

båtekipage i kombination med parkerade bilar vilket medför dålig uppsikt. 

Skola 

Ingenstans i detaljplanen omnämns skolans redan bristande kapacitet eller 

förutsättningar. Det enda som nämns i samrådsunderlaget är att: "Enligt barn- och 

utbildning ryms den ökning av antal barn som exploateringen ger i skolan". Detta 

anser vi vara felaktigt. 

Skolan är dimensionerad för cirka 500 elever enligt kommunens egna uppgifter. 

Kommunens beräkningar har tidigare varit felaktiga när det gäller 

nybyggnation och skolkapacitet. Då Sånghusvallens skola byggdes var den för 

liten redan innan bostadsområdet var färdigbyggt eftersom antalet barn per 

hushåll var 2,4 istället för det antagna värdet om 1,7 barn per hushåll. Vi 

förutsätter att en annan beräkningsmodell används för planerad bebyggelse 

inom Ås. Det är allmänt känt att barnfamiljer finner Ås attraktivt. 

Redan nu är Ås skola trång och vid varje föräldraråd det senaste åren har föräldrar 

uttryckt oro för skolans kapacitet. Exempelvis är det trångt i matsalen och barnen 

får kort tid på sig att äta och tvingas äta tidigt eller sent för att alla ska få plats. 

Någon åtgärd har ej föreslagits. 

Vi vill se en plan för utbyggnad som inte innebär att skolgårdens yta minskar. 

Skolgården är väsentlig för skolbarns möjlighet till rörelse och aktivitet. Att 

minska skolgården försvårar utelek och rörelse för barnen. Detta går emot 

kommunens egen folkhälsostrategi, så sent som i februari 2021 beslutade 

kommunstyrelsen att Krokoms kommun skall ingå som en av sex pilotkommuner i 

Generation Pep, 

För länge har denna fråga sopats under mattan. Vi kräver därför att få se en 

fullständig redogörelse för planeringen av utbyggnad av Ås Skola, som minst 

beaktar ovanstående. 

Huvudmannaskap 

Vi anser, i strid med kommunens egen bedömning, att enskilt huvudmannaskap är 

en usel förvaltningsform för det tilltänkta planområdet. En förtätning innebär i regel 

alltid bristande omsorg om boendemiljön. 
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Även om besökare och de boende i området själva skulle ha intresse att ombesörja 

renhållning, plocka skräp, skottning och underhåll så ifrågasätter vi starkt att 

huvudansvaret ska falla på en förening eller byborna. Varför kan man inte anlägga 

infrastruktur för och sköta underhåll av fastigheten? 

Med ett ökande antal besökande i båthamnen finns behov som WC, sophantering, 

hundlatriner mm. Hur är det tänkt att dessa skall etableras och underhållas? 

Krokoms kommun har prövat ett huvudmannaärende tidigare (MÖD 2012:44). 

Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunalt huvudmannaskap är det giltiga, 

varför är inte den domen vara prejudicerande i detta fall? 

Medborgardialog 

Medborgarnas förtroende till såväl tjänstemän som politiker riskeras urholkas. Det 

bör ligga i kommunens intresse att upprätthålla ett så gott förtroende som möjligt 

hos medborgarna. Hantering av berörda och angränsande markägare behöver göras 

i tidigare skede än vad som gjorts för att hålla en god relation med markägare och 

kringboende 

Rekreationsområde 

Det nämns på flertalet ställen i underlagen vikten av att skapa ett attraktivt område 

där boende och strandnära friluftsliv samverkar och där också ca 100 meter långt 

område mellan planerad bebyggelse och sjön upplåts för friluftsliv, där möjligheten 

ges för utrymmen till bollspel, lek, café mm. 

Men en mer detaljerad illustration/plan för utformning av parkområde samt vilka 

lek och friluftsaktiviteter som ska finnas eller utformning/placering av dessa finns 

inte beskrivet i nuvarande detaljplan eller utmärkt på illustrationskarta eller 

plankarta mer än grovt natur/grönområde. Ett attraktivt rekreationsområde med 

parkområde, strand, lek, friluftsaktiviteter mm bidrar till mötesplatser för byborna 

och höjer livskvalitén och trivseln i byn och är av stor vikt att ta i beaktande. 

Byborna bör få ha åsikt om och få ta del av en mer detaljerad utformning kring 

rekreationsplanerna för området. 

 

Övrig infrastruktur 

Vi ifrågasätter förslaget om etablering av restaurangens och dess placering. Dels 

saknas förutsättningar i plankartan, där marken var man har illustrerat eventuell 

restaurang är parkmark. Dels undrar vi vem som skall investera i fastigheten, är 

det kommunen, byggherren eller entreprenören? Utan konkret plan så upplever vi 

att det är ett önsketänkande snarare än ett reallistiskt förslag. 

VA 

Vi vill se en fullständig utredning som säkerställer kapaciteten för dricksvatten och 

spillvatten för detta område, övrig utbyggnad i Ås och befintlig bebyggelse, Klarar 

befintliga system alla de planerade utbyggnaderna i Ås inklusive Ås Båthamn? 
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Fjärrvärme 

Det omnämns i samrådsunderlaget att: "Om det handlar om 8300 m 2 uppvärmd 

yta kan det finnas möjlighet att dra ner fjärrvärme till området". 

Vad har kommunen fått denna information från? Det verkar osäkert om fjärrvärme 

ska byggas ut så pass långt bort från befintligt nät. Hur avses bostäderna värmas 

upp om ingen fjärrvärme dras fram? 

Kommentar:  

Kulturmiljön 

Se Tematiska frågor under ”Kulturmiljö”. 

Trafik 

Vid sjösättningsrampen är endast befintliga parkeringar avsatta som parkering i 

detaljplanen, för att säkra att dessa blir kvar. 

Se svar under Tematiska frågor ”Vägar och trafik”. 

Skola 

Se svar under Tematiska frågor ”Skola.” 

Huvudmannaskap 

Se under Tematiska frågor ”Huvudmannaskap.”  

Vägar inom Byskogen har sedan tidigare haft kommunalt huvudmannaskap. När 

kommunen prövade huvudmannaskapsfrågan för ett antal vägar i Byskogen avslog 

Mark- och miljööverdomstolen. Domskälet var att ”det inte anförts att övergången 

från kommunalt till enskilt huvudmannaskap motiverats av några sedan år 1989 

förändrade förhållanden inom planområdet eller kommunen. Kommunen hade inte 

heller utvecklat vilka omständigheter som utgör grund för kommunens principiella 

inställning till vem som ska vara huvudman. Enbart det förhållandet att kommunen 

nu önskar erhålla en enhetlig förvaltning av allmän platsmark inom kommunen kan 

inte anses utgöra särskilda skäl för att ändra det huvudmannaskap som gällt i över 

tjugo år. Överklagandet ska därför avslås”.  

I övrigt har kommunen endast kommunalt huvudmannaskap i Krokoms samhälle. 

Rekreationsområde 

Se svar under Tematiska frågor ”Rekreationsområde.” 

Övrig infrastruktur 

Café och restaurang ligger inom ett egenskapsområde i området PARK1 som 

möjliggör detta. Inom parkmark får komplement finnas, bland annat mindre 

byggnader för restaurang eller kioskverksamhet (café) (Boverkets allmänna råd 

och föreskrifter). 

VA 

Utredningarna för dricksvattenkapacitet och kapacitet för avloppsreningsverk 

pågår men är i dagsläget ej färdiga. Utredningarna av utbyggnaden i Ås sker etapp- 

och områdesvis. Utredningarna utförs av externa konsulter med mångårig 
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erfarenhet av dricks- och spillvattenfrågor och ska resultera i säkerställd kapacitet 

på både dricks- och spillvattenhantering. Utredningarna kan inte lämnas ut då 

ledningsdragning och uppgifter om vattentäkt är sekretessklassat. 

Fjärrvärme 

I Jämtkrafts yttrande under samrådet är det benämnt ”Om det handlar om 8300 

kvm uppvärmd yta kan det finnas möjlighet att dra ner fjärrvärme till området” I 

detaljplanen fastställs inte uppvärmning. Uppvärmning beslutas i samband med 

projektering av kommande bostäder. 

 

LRF 

LRFs kommungrupp i Krokom inkommer här med synpunkter gällande remiss 

angående gällande detaljplan för Täng 2:81, "Ås Båthamn" i Krokom kommun. 

Allmänt om LRF-s kommungrupper 

LRF är både en folkrörelse och en intresse- och företagarorganisation som finns 

representerad på riks-, region-, kommun-, och lokal nivå. 

Kommungruppen är ett samarbetsorgan för kommunernas lokalavdelningar, vars 

uppdrag är att bevaka och påverka i frågor som är viktiga för våra medlemmar och 

där kommunen har beslutanderätt. Krokoms kommungrupp företräder närmare 400 

företagare som är LRF-medlemmar i kommunen. 

Med vårt arbete vill vi verka för att skapa förutsättningarna som ger våra 

medlemmars företag att växa i kommunen, vilket skapar såväl arbetstillfällen som 

skatteintäkter 

Synpunkter kring rubricerat ärende 

LRF kommungrupp i Krokom har tagit del av remissunderlaget och även tagit 

inspel från våra berörda medlemmar och företagare i området. 

Kommungruppen har därmed kommit fram till att vi vill ställa oss bakom de 

synpunkter som inlämnats i ärendet från Björn Nilsson i Täng, Ås. 

Nedan sammanfattas dessa synpunkter men kommungruppen poängterar att vi 

ställer oss bakom alla aspekter som rör jordbruket i Nilssons yttrande i sin helhet. 

Byggplanerna gränsar mot aktivt jordbruk vilket alltid kommer att vara påtagligt 

för de som väljer att bo på platsen. Det finns erfarenheter inom LRF att detta kan 

medföra konflikter och klagomål för boende som helt enkelt inte är medveten om 

vad det innebär att bo i en "lantlig miljö" Det vore intressant att höra kommunens 

resonemang kring detta. 
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Jordbruksverksamhet i nära anslutning till en förtätning av bostäder medför i stort 

sett alltid en problematik för jordbruksföretagaren med skador från allmänheten i 

olika form och utsträckning. Förutom allmän nedskräpning kan detta handla om 

olika former av nedtrampning av folk som genar över åkrar eller låter hundar löpa 

fritt. Vilken hänsyn tar kommunen till denna problematik som med all sannolikhet 

kommer ske? 

I punkterna ovan har vi angett några exempel på hur bebyggelse i nära anslutning 

till åkermark kan påverka det aktiva brukandet av jordbruksmark. Effekter som 

innebär inkomstbortfall och/eller extra arbete för lantbruksföretagare. 

Jordbrukare i Jämtland idag påverkas i allt högre utsträckning av hur deras mark 

exploateras på olika vis när övriga samhället breder ut sig. Detta är hämmande 

faktorer som oundvikligen bidrar till en negativ utveckling av det gröna 

näringslivet i vår kommun och vårt län. Sverige står idag inför en situation där vi 

kommer att behöva producera mer livsmedel, vilket också tydligt framhävs i den 

av riksdagen antagna nationella livsmedelsstrategin. Jordbruksmarken är 

grundförutsättningen för detta och bör därför i alla avseenden visas den hänsyn 

som förväntas i enlighet med i MB 3 kap. §4. 

Vi ser fram emot att kommunen ger svar på våra frågor ovan och förväntar oss att 

kommunen redogör för hur man i sin detaljplanering avser säkerställa minsta 

möjliga påverkan på den aktiva jordbruksverksamheten i berört område. 

Slutligen vill vi tacka för möjligheten att komma med synpunkter. 

Kommentar: 

Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden för 

bostadsändamål och avvägningar att ta området i anspråk har gjorts under den 

processen.  

I övrigt hänvisar kommunen till samrådsredogörelsen samt planbeskrivningen. 

 

 

Tematiska frågor (ej sakägare) 

Nedan följer inkomna synpunkter och svar sammanfattade under respektive rubrik. 

 

Kulturmiljö/bebyggelse 

Ett flertal av de inkomna synpunkterna berör planerad bebyggelses påverkan på 

riksintresset för kulturmiljövård avseende exploateringsgrad och höjd, att det är för 

stor exploatering och att tre våningar inte passar in i området. Några av 

synpunkterna berör påstådda avsteg från den fördjupade översiktsplanen för 

Åsbygden, antagen 2018. 
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Kommentar: 

Kommunen har valt att planlägga för en variation av bebyggelse strandnära inom 

området vilket är ett politiskt ställningstagande genom den fördjupade 

översiktsplanen för Åsbygden (framöver benämnd FÖP). I FÖP:en är målen för ny 

bostadsbebyggelse i Ås att nya bostadsmiljöer ska planeras och utformas med tanke 

på och hänsyn till alla åldrar och kulturell/social bakgrund, med utgångspunkt i att 

ge plats för alla oavsett ekonomiska förutsättningar; med öppenhet och nära 

kontakt med grön struktur- skog, vatten, fjäll; med omsorg om närmiljön under alla 

årstider och platser att mötas, leka och umgås; med anknytning till kulturvärden i 

form och färg; med tanke på trygghet och tillgänglighet.  

Enligt synpunkter gällande påstått avsteg från FÖP:en ”Området nedanför Åsvägen 

skall prioriteras ur bevarandesynpunkt. Nya byggnader skall utformas med 

särskild hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen och miljön” samt 

”Bebyggelse inom värdekärnan för riksintresset Kulturmiljö ställer höga krav på 

anpassning. Ny bebyggelse tillåts i mycket liten utsträckning. I de fall där nya 

byggnader kan tillåtas ställs krav på lokalisering och utförande” så avser det i 

första hand värdekärnan för kulturmiljön vilket omfattar det utbredda 

jordbrukslandskapet mellan Åsvägen och järnvägen. Däremot är det viktigt att hela 

Ås ges en utformning som harmonierar med kulturmiljön i Ås. Av den anledningen 

finns planbestämmelser om färg, utformning och placering. 

Mellan järnvägen och sjön, söder om planområdet ligger Birka folkhögskola med 

tillhörande bostadslängor vilket även det är ett annat inslag i kulturmiljön. 

Kommunen anser inte att inom begränsade områden uppföra en annan typ av 

bebyggelse än den dominerande bebyggelsen som påtagligt kan försämra 

kulturmiljövärdena. Detta skapar liv och variation i ett landskap. Dock är det 

viktigt att bebyggelsen ges en utformning som anpassas till kulturmiljön, det vill 

säga ges enhetliga former och färger inom de olika kvarteren för att undvika ett 

plottrigt uttryck i området och som harmonierar med Åsbygdens traditionella stil. 

Motivering till val av utformning finns beskrivet i planbeskrivningen. 

 

Vägar och trafik 

Många synpunkter berör trafikplaneringen, den ökade mängden fordon och 

Tängvägens skick med anledning av oskyddade trafikanter. I några synpunkter togs 

kollektivtrafik upp. 

Kommentar:  

Anläggande av en gång- och cykelväg på Tängvägen finns i Länstransportplanen 

för 2018-2029. Kommunen för en dialog med Trafikverket och Regionen 

gällande Tängvägen om att detta är en prioriterad åtgärd. Enligt Trafikverket 

avses planläggningsprocessen pågå mellan 2024-2026 och tidigast påbörjad 

byggnation 2027. Tiden kan dock komma att ändras om det blir andra 

förutsättningar från regeringens håll angående medelstilldelningar med mera. 

Det finns idag inget beslut avseende kollektivtrafiken inom området men 

kommunen tillsammans med Länstrafiken undersöker frågan gällande 
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bussförbindelserna. Planen är att antingen flytta befintlig busshållplats närmare 

Ås båthamn eller anlägga en ny hållplats i anslutning till bostadsområdet.  

Cirka hälften av de beräknade tillkommande bilarna (ca 300) utgörs av besökande 

till friluftsområdet och båthamnen vilket varierar i antal under året. 

Trafikutredningen har även tagit höjd för trafik till eventuell tillkommande 

restaurang/café som detaljplanen ger utrymme för.  

Gällande synpunkt på planering av bullerskydd så är valet av bullerskydd något 

som tas i bygglovet då man vet hur bostäderna ska placeras.  

 

Rekreationsområde 

Ett flertal synpunkter handlade om park/friluftsområdet. Bland annat ambitionen 

för området i form av fritids- och friluftsaktiviteter och vem som ansvarar för 

området. 

Kommentar:  

Totalt skapas cirka 45-50 allmänna p-platser i södra delen av planområdet inklusive 

befintliga parkeringar vid piren där alla besökare inklusive båtägare får parkera. 

Detaljplanen ger utrymme för och möjliggör aktiviteter och anläggningar till nytta 

för allmänheten. Vilka som senare kommer att anläggas inom området bestäms 

under genomförandet av detaljplanen. 

Inom området för café, restaurang, klubbhus, grillplats och anläggningar till 

friluftsliv är endast nockhöjd angiven. Placering och byggyta bedömdes inte 

nödvändigt då området är en begränsad yta. Detaljplanen möjliggör uppförande av 

restaurang/cafébyggnad om det finns intresse av att uppföra en sådan byggnad. 

 

Ås båthamn 

Ett flertal synpunkter berörde båtklubbens verksamhet, framförallt båtvarvets flytt. 

Kommentar: 

Se svar till Ås båtklubb. 

 

Jordbruk 

Några synpunkter handlade om den intilliggande jordbruksmarken. 

Kommentar:  

Se svar till LRF. 

 

Skola 

Skolans kapacitet i och med den nya exploateringen belystes i några av yttrandena. 
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Kommentar:  

Skolans kapacitet baseras på befolknings- och de elevprognoser som löpande tas 

fram. 

 

Processen 

Några synpunkter berörde planprocessen och medborgardialog. 

 

Kommentar:  

Planprocessen sker med utökat förfarande då den kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan och bedöms vara av stor betydelse för allmänheten då ett 

friluftsområde för allmänheten skapas.  

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden. 

 

Kommunen avsåg att ha ett samrådsmöte/öppet hus men med anledning av att 

coronapandemin kom så valde kommunen att i mindre grupper träffa sakägare 

utomhus på plats. 

Ställningstagande 

Förändringar i detaljplanen efter granskningen 

 Stycket förorenad mark har beskrivits utförligare. En skyddsbestämmelse 

gällande sanering av förorenad mark läggs till på plankartan. 

 Upphävande av strandskydd har ytterligare motiverats och förtydligats i 

planbeskrivningen. Område för upphävande av strandskyddet har justerats 

på plankartan. 

 I planbeskrivningen läggs det till att kommunen föreslås ta en större andel 

av park- och friluftsområdet för att (förutom att säkerställa tillgängligheten 

och användandet av marken) även säkerställa funktionen för den 

kommunala dagvattenhanteringen. Det läggs även till att kommunen 

föreslår att området ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA och 

dagvatten (VAD) samt att kommunen ansvarar för de tillstånd/anmälningar 

som krävs inför sanering av föroreningar.  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan- och fastighetsavdelningen 
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