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PLANHANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består av denna beskrivning med illustrationskarta, plankarta med 
bestämmelser, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse samt bilagor: 
naturinventering, och kompletterande geotekniskt utlåtande beträffande vibrationer (2008-09-
08).  
 
 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse på del av 
fastigheten Fannbyn 1:46. Planen ger byggrätt för traditionell villabebyggelse, gruppbyggda 
småhus på mindre tomter samt flerbostadshus. Sammantaget ger detaljplanen möjlighet att 
bygga 70-80 lägenheter. 
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PLANDATA 
 
Läge 
Sandnäset ligger i den södra delen av Dvärsätts samhälle. I nordost gränsar planområdet mot 
väg 611, i öster mot järnvägen, i söder mot befintlig gles bebyggelse på privat mark, i väster 
mot  Storsjön och i nordväst mot den första etappen av Sandnäsets sjöstad.  
 
Areal och ägoförhållanden 
Planområdet sträcker sig ca 450 meter längs Storsjöns strand och ca 170 meter upp från 
stranden. Planområdets areal är ca 10 ha. Marken ägs av Krokoms Golfklubb. Ingen 
bebyggelse finns inom planområdet. 
 
 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
 
Gällande planer 
För området finns ingen tidigare detaljplan. Området gränsar i väster till detaljplan för del av 
Fannbyn 1:46, Sandnäsets sjöstad etapp 1 (antagen 2006-06-19, laga kraft 2006-07-20). 
 
I den av kommunfullmäktige 1991 antagna översiktsplanen anges att området nyttjas för 
friluftsändamål (golfbana). Aktuellt detaljplaneförslag innebär därför ett avsteg från 
översiktsplanen. Motivet för att golfbanan flyttats till förmån för bostäder är att det för 
närvarande saknas alternativa områden för bostäder i Dvärsätt och att området har 
utomordentliga förutsättningar för ett attraktivt boende. Golfbanan får i sitt nya läge mellan 
väg 611 och väg E 14 dessutom bättre utvecklingsmöjligheter. 
 
 
Andra kommunala ställningstaganden 
Krokoms Samhällsbyggnadsnämnd har vid diskussion 2005-04-07 inför detaljplanen för den 
första etappen av Sandnäsets utbyggnad bl. a lämnat synpunkten att  ”ett utrymme längs 
stranden, med en bredd på minst 15-20 meter, reserveras för en gång- och cykelväg samt 
naturmark”. 
Vid nämndens behandling av ärendet förelåg skisser till utbyggnad även av det nu aktuella 
planområdet. Nämndens beslut har därför under hand tolkats av kommunens tjänstemän som 
ett tillstånd till planläggning även av det nu aktuella bostadsområdet.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-06-03 ”Nämnden medger planläggning av 
området under förutsättning att område för förskola reserveras i planen. Erforderlig yta får 
bestämmas i samråd med barn- och utbildningsnämnden samt att allmänheten ska ha tillgång 
till detaljplanens alla strand- och vattenområden.” 
 
 
Strandskydd 
Området berörs av strandskydd intill 100 meter från Storsjöns strand och från den bäck som 
rinner genom planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
 
Planområdet har tidigare nyttjats för jordbruksändamål men används inte längre vare sig för 
jordbruk eller för rekreation. Det sluttar mot sydväst ner till Storsjön.  
Området är för närvarande det enda i Dvärsätt med rimliga administrativa och ekonomiska 
förutsättningar för bostadsexploatering på grund av tätortens läge mellan järnvägen och 
Storsjön. 
Närheten till Dvärsätts och Krokoms centrala delar  (med närmaste förskola inom ca 1,3 km 
och med Dvärsätts skola på ett avstånd av ca 2,8 km), Storsjön och utsikten, den 
expanderande golfbanan mm visar sig i den pågående utbyggnadsetappen vara starka 
argument för bostadssökande.  
 

 
Sektion genom området, sedd mot söder 
 
 
Föreslagen bebyggelse 
I planen ges förutsättningar för nybyggnad av 70- 80 lägenheter. Byggrätterna medger villor, 
radhus och flerbostadshus vilket ger möjligheter till en estetiskt och möjligen också socialt 
varierad bebyggelse. Om en förskola uppförs i området minskar antalet bostäder till ca 60. 
Husen föreslås huvudsakligen placerad i fyra rader parallella med stranden och nivåkurvorna. 
Grupperingen motiveras av en strävan efter att på bästa sätt ge förutsättningar för soliga 
lägenheter och utsikt och på en terränganpassning som ger måttliga ingrepp i befintlig mark.  
Planen medger såväl villatomter för försäljning, som gruppbyggda småhus och 
flerbostadshus.  
Antalet våningar är begränsat till två. 
Källare tillåtes ej i området närmast Storsjön på grund av risken för inträngande grundvatten. 
Såvida området kommer att byggas ut i etapper medger planen även en viss variation av 
hustyper i förhållande till illustrationen för att möta en varierad efterfrågan.   
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Kvarteren närmast stranden rymmer i illustrationen 7 tomter för radhus, 4 för gruppbyggda 
småhus och tre större villatomter. Grupphusen skall placeras gavelställda mot gatan och sjön 
av hänsyn till utsikten för ovanförliggande bebyggelse. De upprepade gavelfasaderna mot 
Storsjön kan ge en intressant helhetsbild med associationer till båthus. En likartad placering 
förekommer i den etapp av Sandnäsets sjöstad som nu är under uppförande. 
Bebyggelsen närmast järnvägen skall utföras med visst bullerskydd för att uppfylla kraven i 
bygglagstiftningen på tyst inomhusmiljö.  
Om exploateringen skulle innebära överskott på jordmassor medger planen att dessa läggs 
som en bullervall i naturmarken mellan järnvägen och närmaste byggnadskvarter.  
Uteplatserna kommer inte att utsättas för besvärande buller då de naturligen lokaliseras mot 
sydliga väderstreck och huskropparna härigenom kommer att avskärma bullret från 
järnvägen.  
I den norra delen av planen illustreras flerbostadshus. Vid stor efterfrågan kan även delar av 
kvarteren söder därom bebyggas med flerbostadshus. 
I kvarteren närmast järnvägen föreslås radhus, vilka kan bidra till att dämpa buller från 
järnvägen.  
I kvarteren öster om radhusen skall byggnaderna uppföras med gaveln mot gatan för att 
begränsa inverkan på utsikten från radhusen. 
För att tillgodose ett eventuellt behov av mark för förskola, medger planen att delar av 
kvarter i planens norra del får användas även för sådan verksamhet. Förskolan kan då ligga i 
anslutning till de större naturområden som sträcker sig från vägen-järnvägen till stranden.   
 
 
Riksintressen 
Området berörs av riksintressen för kommunikationer (Mittbanan) samt för friluftsliv och 
kulturmiljö enligt 3 kap § 6 Miljöbalken. 
Planförslaget innebär att mark, som tidigare varit jordbruksmark och därför inte varit  
tillgänglig för allmänheten för rekreation, kommer att bebyggas. Marken är idag igenväxande 
och saknar intresse som jordbruksmark men också för det rörliga friluftslivet och turismen. 
Den smala vegetationsridå som finns längs stranden och som idag skulle kunna ha ett 
rekreationsvärde är svår att nå och utnyttja. I planen utgör detta 15–20 m breda parti av 
stranden allmän platsmark. Den planerade gångvägen längs vattnet innebär att stranden blir 
väsentligt lättare att nå än idag. Exploateringen kan således ses som ett sätt att gynna de 
intressen som riksintresset avser att värna. Inga väsentliga kvalitéer i riksintresset för turism 
skadas. 
Planområdet, med igenväxande jordbruksmark, berikar idag inte Storsjöbygdens kulturmiljö. 
En bebyggelse enligt planförslaget med vårdad form och färgsättning torde inte negativt 
påverka upplevelsen av kulturmiljön och definitivt inte skada riksintresset. 
De föreslagna utbyggnaderna i vattnet innebär i sig inte att Storsjöns vetenskapliga värden 
påverkas negativt. Inte heller anläggningsarbetena kommer att skada Storsjöns vetenskapliga 
värden då de kommer att föregås av erforderliga prövningar för byggande i vatten och utföras 
i enlighet med givna föreskrifter. 
 
 
Behov av miljöbedömning 

Enligt miljöbalken 6 kap 11§ skall kommunen göra en miljöbedömning av en plan eller ett 
program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet skall en separat miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
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Som underlag för en bedömning av graden av miljöpåverkan skall en behovsbedömning 
utföras enligt kriterierna i bilaga 1 och 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Den i aktuell plan föreslagna markanvändningen ingår inte i förteckningen i bilaga 1 till 
MKB förordningen. Markanvändningen medger inte heller verksamheter som räknas upp i 5 
kapitlet 18§ PBL. Kriterierna för bedömningen av planens eventuella betydande 
miljöpåverkan skall således inte göras enligt bilaga 1 till MKB förordningen. 

Huruvida genomförandet av den föreslagna planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan skall således bedömas med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till 
MKB förordningen. 

Med ledning av den behovsbedömning som har gjorts enligt kriterierna i bilaga 4 till MBK-
förordningen, kan konstateras: att planen anger förutsättningar för bebyggelse av liten 
omfattning, 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 
och att den inte negativt påverkar genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.  

Den föreslagna markanvändningen innebär ingen betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller på hushållningen med naturresurser och exploateringen bedöms som väl förenlig med 
bestämmelserna i Miljöbalken. 

Slutsatsen blir att någon miljöbedömning enligt kraven i Miljöbalken inte erfordras och inte 
heller någon miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i PBL 5 kapitlet 18§. 

De faktorer som legat till grund för ovanstående slutsats (påverkan/störningar av: 
kulturmiljö, riksintressen, utsikt, avfall och föroreningar, risk för olyckor eller påverkan på 
hälsa och miljö, angränsande planer och hållbar utveckling) behandlas i beskrivningen. 
 
 
Naturmark  
 

 
Grönstruktur - stora allmänt tillgängliga naturområden i kontakt med Storsjön 
 
 
Planen kan sägas indelad i fyra markerade bostadsdelar åtskilda från varandra av allmänt 
tillgängliga naturstråk med utsikt ned mot vattnet: de stora öppna markerna i norr med bad 
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och båtbryggor, den allmänna platsmarken längs bäcken, den centrala naturparken med en 
tänkt förlängning ut i vattnet och slutligen friytorna utmed gång- och cykelvägen i söder.  
Alla naturstråken mynnar ut mot strandparken med sin gång- och cykelväg. 
Den preliminära naturinventeringen visar att planområdet inte innehåller någon vegetation 
som kräver speciell hänsyn vid planeringen. Den slutliga rapporten kommer att bifogas 
planens utställningsupplaga. 
Merparten av vegetationen längs stranden, huvudsakligen asp, björk och tall kan sannolikt 
sparas genom att den föreslagna gång- och cykelvägen stakas på plats och att hänsyn då tas 
till befintliga träd. Viss gallring medges dock inom naturområdena för att öka både skönhet 
och tillgänglighet. 
I den norra delen av naturområdet, mellan etapp 1 och 2 får uppföras friluftsanläggningar av 
typen minigolf-, tennis-, boulebanor. Längs stranden får uppföras en kaj med bodar, dansbana 
och sittplatser för besökande liksom bryggor.   
Gång- cykelvägen längs stranden kan anslutas till befintliga och planerade gångvägar och 
enskilda vägsträckor i en på sikt sammanhängande gång-cykelväg mellan Krokom och 
Östersund.  
I parken längs stranden får inga utfyllnader ske utom på de speciella områden som anges i 
planen. I vattnet nedanför bebyggelsen får heller inga bryggor, båthus eller dylikt uppföras. 
Den lilla bäcken i områdets norra del med sin ridå av mindre träd skyddas i planen av ett ca 
25 m brett naturområde.  
De artrika vägkanterna längs väg 611 (objekt Z611: 1) kommer inte att påverkas annat än 
mycket marginellt då områdets infart sker via en befintlig infart och planen inte omfattar 
vägområdet. 
 
 
Byggande i vatten 
Planen innehåller bestämmelser som ger formella förutsättningar för båtbryggor och en 
mindre badplats för de boende i området och för besökande - både i planetapp 1 och 2 - i 
anslutning till friytorna mot planetapp 1.  
Mot bakgrund av att det finns få badplatser i området kan den här föreslagna bli en attraktion 
även för icke boende i området. För att undvika parkering på allmänna vägen ger planen 
möjlighet att på naturmarken uppföra en parkering för utomstående badgäster, i princip enligt 
planillustrationen,.  
Planen ger också möjlighet att göra en mindre utfyllnad i vattnet i det centrala parkområdets 
förlängning. Platsen är tänkt som en accent och mittpunkt i området. Här kan anläggas en 
rast-/mötesplats, en plats för metande, en intressant parkbelysning, kanske en fyr eller … 
Planen ger möjlighet att där uppföra ett vindskydd, en paviljong eller dylik mindre byggnad. 
 
 
Teknisk försörjning 
Inga el eller teleledningar finns inom de delar av planen där bebyggelse föreslås. 
Den nya bebyggelsen skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Byggrätt för en 
pumpstation föreslås nära stranden i planens norra del. Närmare studier av 
lutningsförhållanden mm kan ge anledning till att efter samrådet komplettera planen med 
byggrätt för ytterligare en pumpstation.  
Ledningar från den planerade bebyggelsen i den så kallade ”Kilen” i korsningen mellan väg 
E 14 och väg 611 kommer att anslutas till de kommunala anläggningarna via ledningar i den 
nu aktuella planens centrala park. 
Dagvattnet omhändertas lokalt.  
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Jämtkraft AB är elleverantör i området. Transformatorstation får anläggas på naturmarken, 
eller på annan mark som efter plansamrådet befunnits lämplig. Vid placering inom allmän 
platsmark skall stationen lokaliseras så att konflikt inte uppstår mot väg 611 och inte heller 
får direkt utfart mot densamma. 
 
 
 
Riskanalys 
Planområdet ligger i utkanten av Dvärsätts samhälle och gränsar i söder till Storsjön, i väster 
till park enligt aktuellt planförslag, i norr till allmän väg och järnväg och i öster till gles 
bostadsbebyggelse med mestadels fritidshus. 
Inga objekt (förutom vägen och järnvägen) finns i eller i närheten av planområdet som kan 
medföra risker för hälsan för de människor som vistas i eller i närheten av den planerade 
bostadsbebyggelsen. 
Inga kända mål eller utgångspunkter för farliga transporter finns längs aktuell vägsträcka. 
Vägen, som närmast kan karaktäriseras som en lokalgata, är inte klassad som primär led för 
farligt gods och torde knappast användas för sådana transporter. Trafikbuller från vägen har 
av Vägverket bedömts som litet och acceptabelt. Riskerna för att olyckor på vägen skall 
drabba de boende i området har bedömts som mycket ringa, dels med hänsyn till den mycket 
blygsamma trafiken, till den sannolikt mycket lilla frekvensen av transporter med farligt gods 
(statistik saknas) och till att avståndet mellan väg och närmaste bostad kommer att bli minst 
35-40 m.   
Avståndet mellan järnvägsspår och närmaste bostad är enligt planförslaget 35 m.  
Järnvägen i det aktuella avsnittet består av ett enkelspår med betongsliper och helsvetsad räls. 
Högsta tillåtna hastighet för godståg är 90-100 km/h och 120 km/h för persontåg. 
Planområdet ligger i innerkurva i en mycket svag kurva. Banan trafikeras av 9 godståg och 9 
persontåg/dygn. Enligt Banverkets prognos beräknas en trafikökning med 2 godståg och 2 
regionaltåg fram till år 2020.  
Enligt Banverket i Ånge transporteras idag i princip inget farligt gods på sträckan. Merparten 
av allt gods är timmer och trävaror, även transporterna till och från Norge. Inga planer är 
kända på framtida mål eller källpunkter för farligt gods som kan belasta aktuell bansträcka. 
Enligt Räddningsverket var det totala flödet av farligt gods på banan 1996 (senare publicerad 
nationell statistik saknas) i storleksordningen 0-14000 nettoton per år, dvs i den lägsta av 
undersökningens fem flödesklasser. Även beträffande gaser, brandfarliga ämnen, oxiderande 
ämnen och frätande ämnen låg transportmängden i den lägsta klassen. ”Övriga farliga ämnen 
och föremål” låg i den näst lägsta klassen. Inget flöde noterades av explosiva ämnen, 
brandfarliga vätskor, giftiga ämnen eller radioaktiva ämnen. 
Av länsstyrelsens inventering av transporter med farligt gods i länet från 2005 framgår att 
merparten av länets transporter av farligt gods har Östersund som mål och att en mycket liten 
del berör Krokom.  
Det statistiska underlaget över frekvensen av transporter med farligt gods och olyckor i 
samband med dessa transporter är mycket begränsat enligt Räddningsverket. Verket 
konstaterar därför i sin rapport om riskbedömningar vid transport av farligt gods (B20-194) 
att den metod som används inte bör användas till att uppskatta absoluta risknivåer utan för 
jämförelser mellan olika transportalternativ. En kvantitativ statistisk analys (som med 
nödvändighet blir komplicerad och mycket osäker) omfattande riskerna för olyckor med de 
hypotetiska mängder farligt gods (utan kännedom om godsets art), som i framtiden eventuellt 
kommer att transporteras förbi planområdet, bedöms inte ge ett säkrare underlag för 
planeringen än denna kvalitativa bedömning.     
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En bullerberäkning visar att bullret från järnvägen inomhus kan begränsas till acceptabla 
nivåer med byggnadstekniska åtgärder. På uteplatserna mot söder kan bullret skärmas till 
acceptabla nivåer genom husens placering. 
En geoteknisk undersökning visar att vibrationer från järnvägen i bostäderna närmast 
järnvägen kommer att bli i samma mycket låga nivå som i flera antagna detaljplaner. 
Det avstånd på 35 m mellan järnväg och nya bostäder som föreslås i aktuell plan har 
tillämpats av kommunen i två aktuella bostadsplaner i Krokom efter samråd med bland andra 
Banverket. Avståndet har från risksynpunkt ansetts acceptabelt och vara en rimlig avvägning 
mellan strävan efter att minimera följderna av eventuella olyckor och strävan efter att utnyttja 
attraktiv mark på ett för samhället effektivt sätt. Både i Östersund och i Krokom har dock 
avståndet underskridits i antagna detaljplaner för bostäder från senare år.  
Inga klagomål över olägenheter till följd av bostädernas närhet till järnvägen har såvitt känt 
framförts av de boende i dessa områden. 
 
 
Trafik 
Områdets infart sker via en befintlig anslutning till Dvärsättsvägen. 
Lokalgatan får standard i nivå med ortens vägnät. På illustrationen visas en ca 5 meter bred 
väg inom ett 10 m brett vägområde. 
Längs stranden föreslås en gång- och cykelväg väl anpassad till terräng och vegetation. Den 
förbinder planområdet med befintliga gångvägar mot centrala delen av Dvärsätts samhälle 
och erbjuder härigenom en säker färdväg för fotgängare och cyklister. 
I anslutning till den första etapp av Sandnäsets sjöstad, som nu är under uppförande, finns 
hållplatser för busstrafik till och från Östersund.  
 
 
Trafikbuller 
Följande riktvärden för trafikbuller bör inte överskridas: 
  30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
  45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
  55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
  70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 
Det byggnadsfria avståndet från fasaden på husraden närmast Dvärsättsvägen (611) 
till vägmitt är ca 40 meter och från bostäderna närmast järnvägen ca 35 till spårmitt. 
Nedanstående beskrivning av trafikbullerfrågorna är hämtad från den år 
2003 antagna detaljplanen för angränsande Bomplan, med jämförbara förhållanden.  
  
”För husraderna närmast vägen beräknas maximal ljudnivå utomhus vid fasad mot vägen 
vara ca 73 dB(A) 35 m från vägmitt och ekvivalentnivåerna ca 49 dB(A). Vid uteplatser mot 
SV, som avskärmas av byggnad, är ljudnivån ca 10 dB(A) lägre dvs maxnivån ca 63 dB(A) 
och ekvivalentnivån ca 39 dB(A).” 
 
Minimiavståndet mellan bostäder och järnväg (35 m) är detsamma eller större än i den år 
2000 antagna detaljplanen för bostäder vid Birka (ca 6 km söderut längs järnvägen), en plan 
med liknande mark och höjdförhållanden som i Sandnäset. Inför planen i Birka utfördes både 
buller och vibrationsberäkningar. Dessa visade bland annat att buller från järnvägen inomhus 
kunde dämpas till Boverkets riktvärden med byggnadstekniska åtgärder och buller på 
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uteplatser kunde avskärmas med byggnader. Vibrationerna från järnvägen ansågs inte 
innebära hinder för planens antagande .  
Även i detaljplanen för Arons Äng i Ås (laga kraft 2001-12-20 efter regeringens beslut) är 
avståndet mellan bostäderna och järnvägen 35 m och höjdförhållandena desamma som i 
Sandnäset. Ingemansson utförde en tågtrafikbullerberäkning 2002. Beräkningarna utfördes 
enl den samnordiska beräkningsmodellen, Naturvårdsverkets rapport 4935. Enligt 
beräkningarna var ekvivalenta ljudnivån 35 m från järnvägen 58 dB(A) med 2002 års 
trafikmängd och 59 dB(A) år 2015 enl prognos för 23 tågpassager per dyn. Maximala 
ljudnivån beräknades i båda fallen till 88 dB(A).  
 
Ett kompletterande geoteknisk utredning (bilaga) visar att de förhållanden som kan påverka 
vibrationsutbredningen i aktuell plan är jämförbara med de i den ovan relaterade detaljplanen 
för bostäder vid Birka. De vibrationer från järnvägen som eventuellt når bostäderna kan 
således förväntas bli mycket små och acceptabla även i den nu aktuella planen.  
De bullerutredningar som har utförts visar att både buller inomhus och utomhus kan 
begränsas till Boverkets riktvärden med byggnadstekniska åtgärder. 
 
 
Erforderlig ljudisolering 
Den, högsta tillåtna bullernivån inomhus i bostadsrum är 30 dB(A) ekvivalentnivå enligt 
Boverkets föreskrifter och 45 dB(A) maxnivå. Byggherren skall redovisa beräkningar som 
visar att dessa värden inte överskrids. Hänsyn skall tas till den sammanlagda ljudnivån 
inomhus, dvs buller via fönster, uteluftdon, ytterväggens övriga delar och vindsbjälklag.  
 
 
Geotekniska förhållanden 
Översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av Sweco VBB 2004-12- 
29 och en kompletterande undersökning har utförts av Firma Kjell Olofsson den 2008-04-25. 
Undersökningarna visar att byggnader kan grundläggas med bottenplattor på siltmorän med 
medelhög eller hög relativ fasthet. Grundkonstruktionen måste utformas så att jorden under 
grundläggningsnivån inte kan tjäla. Grundläggningen får inte utföras på tjälad eller starkt 
störd jord. Eventuell fyllning upp till grundläggningsnivån utförs enligt Anläggnings AMA 
98, CEB.2. Fyllning med bergkross rekommenderas. Separationsmembran (geotextil) läggs 
på grundbotten innan bergkross påförs.  
Den kompletterande utredning som har utförts beträffande risken för vibrationer från 
järnvägen 2008-09-08 visar att det i planen föreslagna avståndet mellan bostäder och järnväg 
är tillfyllest för att dämpa vibrationerna till acceptabla nivåer. 
  
 
Fornlämningar, byggnadsminnen och kulturmiljö 
Planområdet berörs inte av några kända fornlämningar eller byggnadsminnen och ingen 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns i området eller i dess närhet. 
 
 
Höga flöden 
Planområdet ligger inom område där det finns risk för översvämning vid 
höga flöden enligt Räddningsverkets rapport ”Översiktlig översvämningskartering längs 
Indalsälven” daterad 2003-11-12. Storsjöns regleringsvariation är enligt gällande vattendom 
+290,5 - +293,25 meter. 
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Det högsta vattenstånd som har bedömts komma att uppstå under en 100- års period är 
+294,1 meter. Motsvarande för en 10.000-årsperiod är +295,7 meter. 
I aktuellt planförslag kommer bebyggelsen som lägst att ligga på ca +297 möh varför någon 
risk för översvämning i byggnad ej bedöms föreligga utifrån nu kända förhållanden.  
Lägsta golvnivå för byggnader närmast vattnet regleras i planbestämmelserna. 
 
 
Radon 
Mätning av markradon har genomförts och visar värden mellan 39 och 94 kBq/m3. 
Byggnader inom området skall med hänsyn till dessa mätningar uppföras med radonsäkert 
byggsätt. Eventuella avsteg får göras först efter att kompletterande radonmätning på två 
punkter per byggobjekt givit stöd härför. 
 
 
 
ÖVRIGT 
 
Ansökan till länsstyrelsen om att upphäva strandskydd 
Byggande intill 100 m från stranden och från den bäck som rinner genom planområdet 
förutsätter undantag från gällande strandskydd. 
Ansökan om upphävande av strandskyddet inom delar av planområdet kommer att inlämnas 
till länsstyrelsen i samband med planutställningen.  
Beslut om upphävande av strandskydd bör ha vunnit laga kraft innan detaljplanen antas.  
 
 
Ansökan till länsstyrelsen om markavvattning 
Ansökan om markavvattning skall lämnas in till länsstyrelsen. 
 
 
Administrativa frågor 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. 
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
 
 
 
 
Dvärsätt den 25 september 2008, kompl avseende riksintressen 2008-12-19 
 
 
 
 
Gunnar Bäckman 
Arkitekt 
 
 


