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Detaljplan för del av Åkersjön 1:10 m fl, Föllinge, 
Krokoms kommun 

 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Planhandlingarna består av: 

Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser 

Illustration 

Fastighetsförteckning 

Bilaga: Riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms 

kommun gällande tillbyggnad och uppställning av 

husvagn/husbil, antagna 2011-10-27 

 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG Planområdet omfattar den del av fastigheten Åkersjön 

1:10, som ligger söder om väg 689. Planområdet omfattar 

även fastigheterna Åkersjön 1:399, 1:400, 1:401, 1:402, 

1:409 och 1:419. De senaste åren har området utvecklats 

och det har uppförts ett vandrarhem, campingområde med 

servicebyggnad samt fyra stugtomter som är bebyggda 

eller håller på att bebyggas. Det finns även ett 

iordninggjort badområde med brygga, omklädningsrum, 

bastu samt grillplats. 

 

En önskan har framförts att utveckla området ännu mer 

med ytterligare ca 10 tomter för fritidsboende. Med 

anledning av denna expansion som sker och kommer att 

ske behöver området planläggas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-05-17 att 

detaljplanen ska upprättas. Detaljplanen hanteras enligt 

nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Hela området 

söder om väg 689 ner till stranden mot sjön Åkersjön 

avses planläggas. 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 
5 KAP. MB Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en 

från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 

vattenresurser enligt Miljöbalken. 

 

 

PLANDATA Området ligger mitt i byn Åkersjön, söder om väg 689 och 

gränsar till sjön Åkersjön. Det är delvis bebyggt med 

fritidshus, vandrarhem, campingområde med 

servicebyggnad, badplats med bryggor och båthus samt en 

utslagsplats för golf. Markens lutning varierar och är de 
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första ca 200 meterna söder om den allmänna vägen 

relativt brant medan marken blir flackare kring camping- 

och badområdet. 

 

Planområdet omfattar en areal på ca 23 ha. Kommunen 

äger inte marken. 

 
ÖVERSIKT PLANOMRÅDET 

 

 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

Översiktsplaner För området gäller den 1991 antagna översiktsplanen för 

kommunen. I denna hänvisas till områdesplan för 

Åkersjön, antagen 1980 där östra delen av området avses 

användas som motionsområde, badplats, båtuthyrning samt 

tillkommande båtplats. Västra delen av planområdet 

betecknas som oförändrad markanvändning. I den sydöstra 

delen av planområdet, längs stranden finns fornlämningar. 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens 

intentioner. 

 

 

Detaljplan Planområdet saknar detaljplan. 

 

 

Strandskydd Strandskydd gäller inom 100 meter från stranden. 

Strandområdet är sedan tidigare bebyggt med ett 
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fritidshus, båthus, grillplats, bryggor och omklädningsrum. 

Eventuell komplettering av bebyggelse måste prövas 

särskilt genom dispens. Det är viktigt att stranden 

fortsättningsvis är tillgänglig för allmänheten. 

Strandskydd råder även inom en del av campingområdet. 

Strandskyddet föreslås upphävas inom detta område vilket 

är streckmarkerat på plankartan. Särskilt skäl som 

föreligger är att marken redan är ianspråktagen på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Strandskyddsdispens finns sedan tidigare inom del av 

campingområdet. 

 

 

Miljöbedömning och behov 
av miljökonsekvensbeskrivning En behovsbedömning har gjorts enligt bedömnings- 

kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljö- 

konsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis kan 

konstateras: 

 att planen anger förutsättningar för bebyggelse av 

liten omfattning. Ca 10 nya tomter planeras och 4 

tomter för fritidshus finns sedan tidigare, 

 att den ianspråktagna arealen är liten, 

 att planen inte påverkar andra planers 

miljöpåverkan, 

 att den främjar en hållbar utveckling, 

 att den inte innebär några miljöproblem, 

 att den inte negativt påverkar genomförandet av 

gemenskapens miljölagstiftning 
 

Slutsatsen blir att en miljöbedömning av planen inte 

behövs. Planens genomförande förväntas inte medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Större delen av 

planområdet är redan bebyggt. Befintlig bebyggelse som 

fritidshus, campingområde och vandrarhem har behandlats 

genom förhandsbesked och bygglov. Campingplatsen har 

fått dispens från strandskyddet. Enligt förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:905, bilaga 3 pkt 

TURISM OCH FRITID, d, ska en miljökonsekvens- 

beskrivning upprättas för permanenta campingplatser. 

Beslut om bygglov för upprättande av permanent 

campingplats togs 2008-07-16 och verksamheten har varit 

igång sedan dess. En miljökonsekvensbeskrivning för 

upprättande av permanent campingplats anser kommunen 

därför inte vara nödvändig eftersom denna är befintlig och 

redan har behandlats i ett bygglov. 
 

Genomförandet av det nya fritidshusområdet bedöms inte 

medföra någon betydande miljöpåverkan. 
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Det finns en grusförekomst inom planområdet. 

Inventeringen som gjordes avsåg lämpligheten för 

täktverksamhet, vilket inte ansågs vara lämpligt inom 

planområdet. Anledningen var att det fanns ett naturvärde 

inom området och att området hade stor betydelse för det 

rörliga friluftslivet. Befintlig campingplats har funnits på 

platsen i några år. Denna tillsammans med vandrarhemmet 

och fritidshustomter utgör en tillgång till det rörliga 

friluftslivet. 

 

Detaljplanen bedöms inte heller innebära en sådan 

miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning behövs 

enligt PBL 4 kap. 34 §. 

 

Det finns en lagskyddad fornlämning i form av gammal 

stenåldersboplats inom planområdet. Ämnet behandlas 

närmare under rubriken fornlämningar. 

 

 

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. 

 

 

Miljöchecklista Den av kommunfullmäktige beslutade miljöchecklistan för 

hållbar utveckling i Krokoms kommun har gåtts igenom 

och samtliga frågor som är relevanta för planärendet har 

besvarats med ja, dvs. någon ytterligare analys av 

miljökonsekvenserna erfordras inte. 

 

 

Barnaspekter/barncheck Frågorna i den av kommunfullmäktige beslutade 

barnchecken har diskuterats och såvitt det kan bedömas 

medför planen inte någon påverkan på barns sociala, 

ekonomiska eller kulturella rättigheter. Inte heller på barns 

rätt till en god hälsa och utveckling eller på fysiskt eller 

psykiskt handikappade barns behov. 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR 

 
 

Natur 
 

Mark och vegetation Marken i den norra delen av planområdet har en delvis 

brant lutning, mellan ca 10% och 20% och har tidigare 

varit skogbeklädd men skogen har avverkats i sluttningen. 

Sydöst om den branta delen är marken flack och består av 
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våtmark/myrmark. Idag används detta område som 

golfrange men kommer eventuellt senare användas till 

betesmark. Friluftsområdet i sydvästra delen av 

planområdet är delvis skogbeklätt men består även av 

öppen myrmark. Det finns ett utbyggt campingområde 

beläget ungefär i mitten av planområdet med 

husvagnsplatser för helårsuppställning. Strandvägen delar 

campingplatsen. Det finns ett skogsparti runt befintligt 

fritidshus inom strandområdet. 

 

 

Geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning har av OLSSON Bygg & 

Markkonsult under vecka 42, 2011, utförts i den del där 

fritidshusbebyggelse planeras. Undersökningen visar att 

marken är lämplig för bebyggelse. Marken består bortsett 

från ett ytlager av svartjord/mylla av en något sandig/lerig 

siltmorän vilande på berg. Svartjord-myllalagret har som 

mest en tjocklek på ca 0,4 m. Moränen har som mest en 

mäktighet av ca 3,0 m av sonderingsresultaten att döma. 

 

Byggnaderna kan grundläggas preliminärt på hel 

kantförstyvad betongplatta på naturligt lagrad jord 

och/eller på packad fyllning sedan befintligt svartjord- 

myllalager med rötter och växtdelar och den i ytan löst 

lagrade moränen schaktas bort. Schaktytan utformas så att 

eventuell nederbörd snabbt rinner av. Vid schakt i 

siltmoränen skyddas denna med hjälp av presenningar 

eller liknande mot nederbörd. 

 

Risken för ras eller rörelser i marken vid förekommande 

jordarter är obefintliga vid lutningar i 1:5 och 1:6. 

Moränen är mycket fast lagrad mot djupet samt 

stenbunden. 

 

Naturskydd All dikning i våt mark som behövs för att kunna 

exploatera området kräver markavvattningstillstånd enligt 

11 kap 13 § MB. 

 

 

Radon Området klassificeras som normalriskområde när det 

gäller markradon. Radonsäkert byggande skall tillämpas 

såvida inte mätning visar att lägre säkerhetsnivå är 

acceptabel. 

 

 

Fornlämningar I delar av badområdet finns lagskyddad fornlämning i 

form av gammal stenåldersboplats. Åtgärder inom detta 

område kräver tillstånd av Länsstyrelsen enligt 

kulturminneslagen. Utsträckningen på boplatsen bör 
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säkerställas. Området markeras på plankartan. 

Länsstyrelsen ska även höras inom området som ligger 

närmast boplatsen, det område där strandskyddet föreslås 

upphävas. Vid åtgärder inom området betecknat N1, längs 

stranden, ska även samråd med Jamtli ske. 
 

 

Bebyggelseområden 
 

Befintlig bebyggelse Planområdet är bebyggt med ett vandrarhem innehållande 

13 rum. I närheten av sjön finns en camping med en 

nyligen uppförd servicebyggnad. Campingområdet 

omfattar en areal på ca 3 ha och är utrustat med el- och tv- 

uttag vid uppställningsplatserna för husvagn/husbil. 

 

I norra delen av planområdet finns fyra nya tomter för 

fritidshusändamål. 

 

En anlagd golfrange med tillhörande byggnad finns inom 

området, liksom ett större förråd för de verksamheter som 

finns inom planområdet. Golfrangen kommer eventuellt i 

framtiden att ersättas med betesmark. 

 

 

Föreslagen ny bebyggelse Nordvästra delen av planområdet föreslås bebyggas med 

ytterligare ca 10 tomter för fritidshusändamål. 

Fyra tomter har nyligen tillkommit. Dessa är bebyggda 

eller håller på att bebyggas. En tillfartsväg har anlagts för 

att kunna ansluta dessa tomter mot befintlig väg. 

 

De nya tomterna planeras ligga inom ett område med 

relativt brant terräng. Vägsträckningar och tomter har 

anpassats efter den bitvis kraftigt kuperade terrängen. 

Vägen har i planförslaget dragits om så att lutningen blir 

mindre. Valet av hustyp ska anpassas till terrängen i 

området. Byggnaderna ska uppföras efter markens 

förutsättningar och om nivåskillnaden är större än 2 meter 

inom byggnadsarean ska sluttningshus väljas för att 

undvika uppfyllnader och murar. En bestämmelse om 

detta införs på plankartan. 
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Exempel på sektion för sluttningshus 

 

Campingområdet omfattar en areal på ca 3 ha. 

Husvagn/husbil och dess tillbyggnad som står uppställd 

max 2 år behöver inte bygglov. Tillbyggnad vid 

husvagnar, s.k. spiketält som är flyttbart och max 15 m2, 

dock ej längre än vagnen och står uppställt max 2 år 

behöver inte bygglov. I övrigt ska de riktlinjer för 

tillbyggnad och uppställning av husvagn/husbil som 

antogs av bygg- och miljönämnden 2011-10-27, § 169 

följas. Detta förs in som en planbestämmelse på 

plankartan. 

 
CAMPINGOMRÅDET   Källa: www.akersjon.com 

 

 
Service Tvätt- och matlagningsmöjligheter finns i 

Servicebyggnad 
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servicebyggnaden för campingområdet. I övrigt är det 

gångavstånd till restaurang, pub, skoteruthyrning, hotell 

och affär med bensinpump som ligger utanför 

planområdet. 
 

 

 
 

Bild över del av planområdet där ny bebyggelse planeras i sluttningen. I nuläget finns det en golfrange på den 

flacka delen. 

 

 
Friytor Inom planområdet finns skidspår, fiske, bad och en 

golfrange, vilken eventuellt senare i framtiden kommer att 

ersättas med betesmark. 

 
 

Vattenområde Inom strandområdet finns en marina med båthus och 

båtbrygga och en badplats med omklädningsrum, grillplats 

och bastu. På den västra udden är tanken att anordna en 

uppställningsplats för båtar (vinterförvaring). 
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STRANDOMRÅDE 

Trafik och parkering 
 

Vägar Den befintliga Strandvägen inom området för planerad 

fritidshusbebyggelse har dragits om med anledning av den 

branta lutningen. Vägområdet har getts en bredd på mellan 

15-20 meter (bredare område i den föreslagna östra 

kurvan) för att ge mer frihet i planen om justeringar av 

vägen behöver göras när väl genomförandet och 

projekteringen sätter igång. Ett väl tilltaget vägområde 

underlättar även för snöröjningen. Det kommer även att 

anläggas en ny tillfartsväg från den ovan nämnda som 

kommer att försörja ca 4 tomter. 

 

Vägen som ansluter mot den allmänna vägen behöver med 

anledning av lutningen byggas om i och med den utökade 

verksamheten. Exploatören ska kontakta Trafikverket för 

ändring av anslutning. Detaljplanen har utformats så att 

möjlighet till annan vägdragning än befintlig kan ges. 

Åtgärder inom vägområdet kräver tillstånd hos 

Trafikverket. 

 

De nya vägarna utförs preliminärt som grusvägar med 

öppna diken. 

 

 

Parkering För campingområdet och vandrarhemmet finns utpekade 

parkeringar för boende inom området. En gästparkering 

finns för badområdet och marinan. Parkering för 

fritidshusen sker på tomtmark. 
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Teknisk försörjning 
 

Dagvatten Dagvatten för tillkommande fritidshus ska tas omhand 

lokalt på varje tomt genom marklutning från 

byggnaderna/tomterna som avleder vattnet. 

 

 

Avloppsvatten Huvudledning för spillvatten finns utbyggd och tas om 

hand i ett eget reningsverk för avlopp, belägen ungefär i 

mitten av planområdet. Även den nya bebyggelsen är 

planerad att anslutas till reningsverket. Avloppssystemet 

med tillhörande ledningsnät måste vara godkänt innan 

bygglov kan ges. Detta förs in som en planbestämmelse. 

Där VA-ledningarna passerar tomtmark i det nya 

fritidshusområdet läggs ett u-område in i detaljplanen. 

 

 

Dricksvatten En vattentäkt finns belägen i den norra delen av 

planområdet. Befintlig bebyggelse är ansluten till denna. 

Dricksvattnet måste vara godkänt enligt 

livsmedellagstiftningen innan bygglov kan ges. Detta förs 

in som en planbestämmelse. 

 

 

Brandvattenförsörjning Inom planområdet kommer ca 4-5 brandposter/spolposter 

att utplaceras på lämpliga ställen. 

 

 

Uppvärmning Mindre miljöbelastande uppvärmningssystem bör 

eftersträvas. 

 

 

Elförsörjning Jämtkraft är elleverantör och transformatorstation finns i 

området. Jordkablar är förlagda genom tre av de 

föreslagna tomterna. Exploatören får bekosta eventuell 

flyttning av dessa. 

 

 

Avfall En gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 

föreslås bildas som bland annat tar hand om sophantering. 

Sopstation finns i norra delen av området, väster om 

Strandvägen. 

 

 

Telekablar Byggherren förutsätts vid arbeten i området ta hänsyn till 

de telekablar som finns förlagda i marken och om 

förändringar görs på anläggningarna så ska det bekostas av 

exploatören. 
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Buller 50 km/h gäller vid väg 689 norr om planområdet. 

Närmaste fritidshus, vilka är befintliga, ligger ca 60 meter 

från vägmitt. Trafikbullernivån 55 dB(A) ekvivalentnivå 

utomhus (vid fasad) och 45 dB(A) maximalnivå inomhus 

nattetid vid 50 km/tim bedöms vid en årsdygnstrafik på 

150 bilar per dygn, varav 20 tunga fordon, klara 

Riksdagens riktvärden för buller. 

 

 

 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 
Tidplan Detaljplanen omfattar ett relativt stort område och berör 

allmän plats. Den bör därför handläggas enligt plan- och 

bygglagens regler för normalt planförfarande. 

 

Beslut om samråd beräknas kunna ske under hösten 2011. 

Antagande av detaljplanen beräknas kunna ske våren 

2012. 

 

 

Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen 

vinner laga kraft. 

 

 

Ansvarsfördelning Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplanen. 

 

Kommunen äger inte marken och ansvarar inte för 

exploateringsförberedande arbeten, som exempelvis 

geoteknisk utredning. 

 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
FRÅGOR Avstyckning av ca 10 nya tomter kommer att erfordras. 

 

En gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 

föreslås bildas så att de tillkommande fastigheterna 

tillsammans med befintliga fastigheter inklusive camping 

blir delägare till vägar, belysning, VA, sophantering. Det 

innebär att skötsel och underhåll bekostas genom avgifter 

från fastighetsägarna. Även fastigheten Åkersjön 1:90 som 

ligger utanför planområdet föreslås ingå i 

gemensamhetsanläggningen. 
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Befintliga gemensamhetsanläggningar för vattentäkt, 

ga:15, och väg, ga:16 kan behöva omprövas vid 

genomförandet av planen. 

 

Lantmäteriförrättningar beställs av exploatören. 

 

 

EKONOMISKA 
FRÅGOR Exploatören svarar för kostnaden att upprätta detaljplanen. 

 

 

 

 

 
Planenheten 

 

 

Anne Dahlgren Elin Novén 

Stadsarkitekt Planingenjör 


