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PLANHANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består av: 

- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Illustrationsplan 
- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
- Miljökonsekvensbeskrivning 

 
Utredningar 
- Dagvattenutredning ladriket Kaxås, Sigma Civil 2020-07-06 
- VA-Utredning, Underlag till detaljplan, Sigma Civil 2020-06-12 
- PM Trafik – Analys av oskyddade trafikanter, Sigma Civil 2019-12-03 
- Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Sweco 2019-11-08 
- Projekterings-PM/Geoteknik. Sweco 2019-11-08 
- Naturvärdesinventering, Skogsstyrelsen 2019-10-25 
- Landskapsbildsanalys, Sigma Civil 2019-12-09 
- Naturvärdesinventering, Calluna 2020-06-25 
- Dagfjärilar vid Kaxås, Krokoms kommun, Calluna 2020-07-31 
- Arkeologisk utredning, Arkeologicentrum  

 
VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
I en detaljplan bestäms användningen av marken inom ett område. Detaljplanen reglerar 
bebyggelse, gator, parker och natur. En plankarta i en detaljplan är ett juridiskt bindande 
dokument. En planbeskrivning anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för 
att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

 
PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande i enlighet med PBL, 5 kap 7§. Gällande 
lagstiftning är plan- och bygglagen (2010:900 t o m SFS nr 2019:412). Ett utökat förfa-
rande används då detaljplanen 

- inte är förenlig med översiktsplanen 
- är av betydande intresse för allmänheten 
- kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

 
Planprocessen vid utökat förfarande: 
                                                                                                                 Här är vi nu             
  

 
Kungörelse – Planförslaget anslås på kommunens anslagstavla samt förs in i en ortstidning 
Samråd – Sakägare, myndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig över 
planförslaget. 
Granskning – Planförslaget skickas ut för granskning. Det är sista chansen att lämna 
synpunkter på förslaget. 
Antagande – Bygg- och miljönämnden eller Kommunfullmäktige antar detaljplanen.  
Laga kraft – Detaljplanen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om ingen 
överklagar beslutet. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av friliggande enbostadshus. Planen ger 
utrymme för ca 36 tomter med tillhörande ytor för dagvattenhantering, grönytor, vägar och 
tekniska anläggningar. Planen möjliggör även ytor för olika typer av rekreation som exem-
pelvis skid- och hästanläggning. 

Detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i 2 våningar uppförs mellan centrala Kaxås 
och övre Kaxås, på mark som idag utgörs av betes- och jordbruksmark. Bostadsområdet 
uppförs i närheten till det kulturhistoriska ”ladriket”, och de planerade bostadsbyggnaderna 
har utformats som en pendang till de karakteristiska lador som uppförts på Kaxbackens 
sluttningar öster om planområdet.  

Merparten av de tillkommande tomterna angörs via en ny grusväg mellan Nyvägen i söder 
och Övre Kaxåsvägen i norr. Vägen har anpassats för att möta upp höjdskillnaderna i om-
rådet. Tomterna i den östra delen av planområdet angörs via en mindre väg som ansluts till 
Övre Kaxåsvägen. I planområdets norra del, ovanför Övre Kaxåsvägen, föreslås ett 
motions- och friluftsområde med bland annat hästhållning, skidanläggning med vallnings-
bod, padelbana, utegym samt en bakstuga. Friluftsområde ska vara tillgängligt för både 
allmänhet och de boende i området. Inom bostadsområdet föreslås även lekplatser, 
naturområden och anläggningar för dagvattenhantering. 

Projekt Kaxås är ett projekt som främst startades för att trygga skolan i Kaxås som är 
nedläggningshotad. Projektet går ut på att skapa ett attraktivt boende för unga familjer för 
att på så sätt begränsa befolkningsminskningen i området. Syftet med projektet är även att 
skapa fler arbetstillfällen.  

 
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH  
5 KAP. MB  
 
Grundläggande hushållningsbestämmelser 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård. 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. Enligt genomförd MKB bedöms planförslaget inte medföra någon påtaglig 
skada på gällande riksintressen.   

Ianspråktagande av jordbruksmark 
En del av planområdet omfattas av brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljö-
balken. Enligt miljöbalken får jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 
Planförslaget bedöms medföra en liten negativ konsekvens på jordbruksmarken. Relaterat 
till behovet av Kaxås tillväxtutveckling och miljöbalkens skrivning om väsentligt sam-
hällsintresse bedöms ianspråktagandet av jordbruksmark till följd av planförslaget vara 
motiverat. Projektets är av stor betydelse för Kaxås framtida utveckling. Planen möjliggör 
boende och nyetableringar på landsbygden för unga familjer och därmed tryggas skolan 
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som är nedläggningshotad. Ett ianspråktagande av jordbruksmarken bedöms därmed 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Planförslaget går i linje med målen i kommunens översiktsplan avseende planering av nya 
områden för bostäder och arbetsplatser i områden med bra infrastruktur och mitt i arbets-
marknads- och utbildningsområdet Åre-Krokom Östersund. Utbyggnationen sker i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur med kollektivtrafik och VA-nät. Plan-
området ianspråktar en liten del, ca 2%, av den sammanhängande jordbruksmarken längs 
Kaxbackens sluttningar. Exploateringen bedöms inte försvåra fortsatt brukning av in-
tilliggande ytor eller fragmentera större sammanhängande jordbruksytor då ianspråktagen 
jordbruksmark ligger i kanten av den större sammanhängande jordbruksmarken. Plan-
förslagets lokalisering följer områdesplanen som pekat ut ett område där konflikter med 
jordbruksintressen bedöms som mycket små på grund av terrängens branta lutning. Plan-
området omfattas till största delen av denna avgränsade yta. Av studerade lokaliseringar 
har planförslagets lokalisering bedömts som den bästa ur jordbrukssynpunkt då minst 
värdefull jordbruksmark tas i anspråk. 
 
Särskilda hushållningsbestämmelser 
Planområdet berörs inte av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. 

 
Miljökvalitetsnormer 
För planförslaget är det MKN vattenförekomst Hällsjön som är relevant. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap miljöbalken 
överskrids förutsatt att de reningsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen genomförs.  
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PLANDATA 
 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget mellan centrala Kaxås och övre Kaxås. I söder avgränsas marken 
av Kaxås samhälle och jordbruksmarken utmed väg 675 (Rönnöforsvägen). I öst och väst 
av skogs- och jordbruksmark intill Övre Kaxåsvägen, och i norr av skogsmark. Plan-
områdets areal uppgår till ca 10,4 ha. 
 

 
Planområdets omfattning 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Kaxås 3:14, Högåsen 1:21, 1:22, 1:23 och 1:24, Kaxås 
2:27 (andel av del 1 och 4), del av Kaxås 16:1 (3) samt del av Kaxås 4:9. Samtliga 
fastigheter är privatägda. Planområdet omfattar även Kaxås 3:32 och del av Kaxås 1:32 (1) 
som ägs av Krokoms kommun.  

Övre Kaxåsvägen ingår i Krokom Kaxås GA:4 och förvaltas av Övre Kaxåsvägens 
samfällighetsförening.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplaner  
Gällande Översiktsplan för Krokom kommun antogs 2015-02-25. I översiktsplanen anges 
bland annat att kommunen ska planera nya områden för bostäder och arbetsplatser i områ-
den med bra infrastruktur och mitt i arbetsmarknads- och utbildningsområdet Åre-
Krokom-Östersund. Här kan boendemiljöer med trygghet, service och attraktiva omgiv-
ningar med höga natur- och kulturvärden utvecklas. Kommunen ska också verka för att 
möjliggöra ett strandnära boende. I översiktsplanen finns hänvisningar till Områdesplan 
för Kaxås (1979) som gäller parallellt med översiktsplanen. 

I markanvändningskartan (karta 2) till Områdesplan för Kaxås, antagen av Kf 1979-09-07, 
är den del av planområdet som ligger närmast Kaxås samhälle, utpekat som område för 
tillkommande bostadsbebyggelse (B1). Området bedöms som ”lämpligt att bebygga ur 
landskapssynpunkt och med tanke på anslutning till vatten och avlopp samt med hänsyn till 
gångavstånd till skola och butik”. För tillfart till den planerade bebyggelsen finns väg-
reservat T2 (Nyvägen). Delar av område B1 är idag utbyggt med bostäder som angörs via 
Nyvägen. Nordöst om område B1 finns område R5 som enligt markanvändningskartan ska 
reserveras som ”grönområde som skyddszon mellan samhället och närmaste omgivning”. 
Skogen inom området är idag avverkad.  

Övriga delar av planområdet är huvudsakligen utpekat som område för jordbruk (Å), se 
markanvändningskartan nästa sida (karta 1). Markanvändning för området är jordbruk med 
mindre skogsområden. Enligt områdesplanen får inte någon omfattande nybebyggelse 
tillkomma och den bebyggelse som kan tillkomma skall inordnas i redan befintliga 
bebyggelsegrupperingar. Bebyggelse som påverkar den karakteristiska landskapsbilden 
skall ej tillåtas.  

Det östra hörnet av planområdet omfattas i områdesplanen av område för jordbruk med 
kulturhistoriska intressen (Å/K1). Området utgörs av kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
med ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornlämningar. Bebyggelse 
förutom för jordbrukets eller annan platsbunden verksamhets behov behandlas restriktivt. 
Den bebyggelse som kan tillkomma ska anpassas till landskapsbilden, inordnas i befintliga 
bebyggelsegrupperingar och anslutas till den lokala byggnadstraditionen. Inventering av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader har utförts i samband med framtagande av 
områdesplanen. Avståndet mellan planområdesgräns och närmaste byggnad med 
kulturhistoriskt värde är ca 190 meter, se karta 1.  

I anslutning till Övre Kaxåsvägen finns även område som reserverats för högreservoar 
(A2). Högreservoaren med anslutande ledningar ligger idag utanför föreslaget planområde.  

 



 

  7 (48)  

 
 

 

 
Utsnitt från karta 1, Områdesplan för Kaxås (1979). Planområdet för detaljplanen framgår av röd 

polygon. Merparten av planområdet är utpekat som område för jordbruk (Å) medan området 

närmast Kaxbacken omfattas av område för jordbruk med kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

(Å/K1). Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är i karta 1 utpekade med svarta ringar. 

 
Utsnitt från karta 2, Områdesplan för Kaxås (svart/vitt) som sammanfogats med plankartan till 

planförslaget (färg). Område B1 är utpekat för tillkommande bebyggelse och område R5 som 

grönområde. Övriga delar av planområdet är utpekat som område för jordbruk (Å).   
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Detaljplaner 
Det sydvästra hörnet av planområdet ingår i Förslag till byggnadsplan för del av Kaxås 
samhälle, Kaxås 1:6 mfl.(dp-04-87-1) från 1981-12-03. Det berörda området omfattar ca 
700 m2 och är planlagt som parkmark. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
Övriga delar av planområdet är inte planlagt sedan tidigare. 
 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (Z23, Offerdals socken) enligt 3 
kap. 6 § MB. Motivering till riksintresset är ”ett kuperat odlingslandskap med socken-
centrum i en bygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet där byarna ligger 
tätt i karaktäristiska höjdlägen med åkermarken i sydsluttningar”.  
 
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (NRO23026, Offerdalsbygden) enligt 3 
kap. 6 § MB. Området präglas av småskaligt och varierat odlingslandskap och har ofta en 
ålderdomlig prägel tack vare odlingsrösen, åkerholmar och inslag av andra marktyper än 
åker. I bygden finns ett 30-tal hävdade naturbetesmarker, varav många med stora natur- 
och kulturvärden. Många av markerna består av hagmarker, lövträdsdominerade skogs-
partier och barrskog. I riksintresseområdet finns också flera rika fågelbiotoper samt flera 
intressanta floralokaler.  

 
Kartan visar vilka områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och naturvård (Bild-

källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket).  
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Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1998:95, 2 kap). Skyddet innebär att 
det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning, till exempel genom att 
den tas bort, grävs ut eller täcks över.  
 
Förhistorian i området representeras främst av järnframställningsplatser från järnåldern. 
Enligt Fornsök (Riksantikvariatämbetets fornminnesregister) finns inga fornlämningar 
inom planområdet. En lämning klassad som övrig kulturhistorisk lämning ligger i plan-
områdets nordöstra del, L1946:3021. Lämningen utgörs av en fossil åker vilket innebär 
rester av en äldre odlingsyta som är varaktigt övergiven.  
 
Tidigare inventeringar av området kring Kaxås visar att det företrädesvis är längs 
sluttningarna öster om planområdet som de största kulturhistoriska värdena finns. 
Skogsbrukslämningar i form av lågteknologiska järnframställningsplatser, så kallade 
blästbrukslämningar, återfinns på flera platser i det närliggande landskapet. Tekniken att 
framställa järn från sjömalm har använts sedan järnålder men fortsatt ända in på 1800-talet. 

 
Lokalisering av lämningar med kulturvärde inom och i anslutning till planområdet. 

Sedan tidigare har Länsstyrelsen, efter besök på platsen 2019-10-10, beslutat om att en 
arkeologisk utredning steg 1 ska genomföras inom planområdet. Utredningen utfördes 
under våren 2020 av Arkeologicentrum. Syftet var att fastställa om icke kända forn-
lämningar kan komma att beröras av projektet samt utredning av de odlingslämningar som 
nämnts ovan.  
 
Den arkeologiska utredningen resulterade i slutsatsen att ingen fornlämning berörs av 
projektet. Befintliga lämningar i området, två husgrunder och en färdväg, samt del av den 
fossila åkermarken (L1946:3021) utgör så kallade övriga kulturhistoriska lämningar utan 
fornlämningsskydd i kulturmiljölagen. Lämningarna härrör samtliga från tidigare jordbruk 
i området. Detsamma gäller övriga lämningar som noterades inom undersökningsområdet 
däribland röjningsrösen och stengärdesgårdar som är av kända och vanliga typer. Objekten 
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har dokumenterats med läge, beskrivning och foton i utredningsrapporten som arkiveras 
hos Riksantikvarieämbetet. Arkeologicentrum bedömer att utredningsresultaten inte 
motiverar ytterligare antikvariska åtgärder. 
 
Biotopskyddade områden 
Det finns biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet 
enligt 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd. Dessa biotoper ska skyddas 
eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och 
djurarter. Objekten har minskat starkt till följd av ändrad markanvändning. Stenmurar och 
odlingsrösen i jordbruksmark är sådana typer av biotoper som har ett generellt skydd.  
 
Det råder generellt förbud att göra åverkan på skyddade biotoper. Enligt 7 kap. 11§ MB får 
länsstyrelsen ge dispens från det generella biotopskyddet om det finns särskilda skäl. 
Eventuella efterföljande kompensationsåtgärder beslutas av länsstyrelsen i samband med 
dispens. Det finns inget hinder mot att anta en detaljplan som berör ett biotopskydds-
område, men dispens krävs från biotopskyddsbestämmelserna för att planen ska kunna 
genomföras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgränsade objekt med 
generellt biotopskydd 
(utsnitt från Natur-
värdesinventering, 
Calluna 2020)  
 

I den naturvärdesinventering som genomförts i området i juni 2020 (Calluna 2020) har sju 
biotopskyddsområden avgränsats inom planområdet. Objekten utgörs av 5 äldre odlings-
rösen och 2 stenmurar. Odlingsrösena omfattas samtliga av generellt biotopskydd då de 
ligger på eller i anslutning till jordbruksmark och har sitt ursprung i tidigare jordbruksdrift. 
Att hävden på ytorna har upphört saknar betydelse då objekten fortsatt ligger nära inpå 
brukad mark i omgivningen. Ytorna har inte heller aktivt omförts till annan brukningsform 
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som exempelvis skogsbruk. Stenmurarna omfattas av generellt biotopskydd då de utgör 
långsträckta ansamlingar av stenar upplagda längs gränsen mellan olika skiften. 
 
Exploateringen innebär att byggnation kommer ske inom eller i närhet av biotopskydds-
områden. För planens genomförande kommer det därför vara nödvändigt att förändra eller 
ta bort samtliga biotopskyddade objekt:  

 I områdets östra del måste delar av en stenmur tas bort för anläggande av väg 2. 
Den del som inte berörs av byggnationen kommer att bevaras vilket säkerställs 
genom bestämmelse om skydd av kulturvärden.  

 Befintlig stenmur i fastighetsgräns mellan Högåsen 1:21/Kaxås 2:17 kommer 
troligtvis påverkas av anläggande av väg och VA-ledningar. Om muren påverkas 
föreslås den återuppbyggas i samma linjesträckning efter genomförd byggnation.  

 Samtliga odlingsrösen föreslås flyttas till lämpliga platser i sydvänd sluttning i 
anslutning till jordbruksmark så att de fortsatt kan utgöra livsmiljöer och till-
flyktsorter för jordbrukslandskapets växt- och djurarter. En möjlig ny placering för 
ett eller flera odlingsrösen är inom den norra delen av planområdet som planläggs 
som naturområde. Rösena ska placeras i solbelyst läge och omgärdas av ängsmark. 
 

Generella kompensationsåtgärder vid flytt eller borttagande av biotopskyddade objekt 
beskrivs i MKB:n. Dispens för att förändra eller ta bort de 7 biotopskyddade objekt har 
sökts parallellt med framtagande av detaljplanen. Eventuella efterföljande kompensations-
åtgärder beslutas av länsstyrelsen i samband med dispens.  
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen gör den sammanvägande bedömningen att den aktuella detaljplanen bedöms 
ge upphov till betydande miljöpåverkan. Då planens genomförande bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  
 
Kommunens ställningstagande grundar sig på nedanstående bedömningsgrunder.  
Ett genomförande av planen: 

 bedöms ge upphov till en stor påverkan på landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § PBL 
och riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken då området idag 
är obebyggt mellan nedre och övre Kaxås och nu kommer att byggas ihop samt 
vyerna mot Kaxbacken med dess ladrike där delar av den nya bebyggelsen 
kommer att synas från väg 675.  

 bedöms påverka fornlämning fossil åker (RAÄ-nr: Offerdal 186:1) i norra delen av 
planområdet, enligt kulturmiljölagen. 

 jordbruksmark tas i anspråk. 
 bedöms innebära en risk för ras och skred i brant terräng. 

 
Länsstyrelsen yttrade sig (2019-09-19) och delade kommunens bedömning om att ett 
genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De aspekter som 
kommunen bedömde är betydande och därför ska ingå i MKB:n är riksintresse för natur-
vård, riksintresse för kulturmiljövård, geoteknik, dagvatten, jordbruksmark och 
fornlämningar. Utöver de aspekter som kommunen belyst ansåg länsstyrelsen att aspekten 
geoteknik även ska inkludera skred- och rasrisk.  
 
MKB:n biläggs planhandlingarna. En sammanfattning av MKB:n finns även i slutet av 
denna planbeskrivning. Bedömning av detaljplanens påverkan på miljöaspekterna 
naturmiljö, kulturmiljö, vattenmiljö, jordbruksmark, risk för ras och skred, samt 
beskrivning av inarbetade åtgärder framgår av MKB:n. Utöver miljöaspekterna bedöms 
påverkan på landskapsbilden och berörda riksintressen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH  
FÖRÄNDRINGAR 
 
Natur 
Mark  
Planområdet är kuperat. Berg i dagen förekommer samt sten och block i markytan. Marken 
sluttar kraftigt ner mot byn Kaxås och Hällsjön från ca +400 m i den nordöstra delen av 
bostadsområdet intill Övre Kaxåsvägen, ner till ca +340 m i den södra delen intill bostads-
bebyggelsen i Kaxås. Ovanför Övre Kaxåsvägen fortsätter marken stiga för att nå en 
totalhöjd om ca +420 m i planområdets norra gräns.  
 

 
Bild från Övre Kaxåsvägen ned mot Kaxås samhälle 
 
Vegetation  
I samband med framtagande av detaljplanen har två naturvärdesinventeringar genomförts i 
området. Den första utfördes av Skogstyrelsen under hösten 2019 och beskriver främst 
naturvärden i form av eventuella nyckelbiotoper och skogliga naturvärden inom och strax 
utanför planområdet. En kompletterande naturvärdesinventering utfördes av Calluna 
vår/sommar 2020 med bland annat en fördjupad artinventering samt redovisning av objekt 
som omfattas av generellt biotopskydd. Fältinventering utfördes i april och juni 2020. I juli 
2020 utfördes en fördjupad inventering av dagflygande fjärilar med det främsta syftet att 
utreda potentiella förekomster av de sällsynta arterna violett guldvinge och turkos blå-
vinge.  
 
Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av igenväxande tidigare ängs- och 
betesmark med inslag av dungar och bryn med bland annat asp. Avverkning av skog har 
nyligen utförts inom planområdet vilket innebär att ytan med skogsmark har minskat. 
Planområdet innefattas idag av ett mindre skogbeklätt område på cirka 1 hektar. I områdets 
södra del har en igenväxande betesmark nyligen röjts från igenväxningsvegetation av unga 
träd. Tre mindre grandungar inom området har också nyligen avverkats. I östra delen av 
området finns en aktivt brukad fodervall. Längst i öster ingår i inventeringsområdet delar 
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av en aspdominerad dunge på en klippa som skjuter fram i slänten. Området präglas av 
solvarmt läge och utgör en del av en sammanhängande jordbruksbygd i en skogsdominerad 
trakt. 
 
Naturvärdesobjekt 
Vid inventeringen i juni 2020 (Calluna) avgränsades totalt 8 områden med klassning som 
naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjekten utgörs av igenväxande jordbruksmark, stenrösen, 
vägrenar, samt bryn och dungar med främst lövträd i anslutning till jordbruksmarken. Inga 
objekt med klass 1 högsta naturvärde har registrerats. Övrig mark inom planområdet som 
inte identifierats som naturvärdesobjekt bedöms ha låga naturvärden.  
 
Följande 8 områden har i inventeringen klassats som naturvärdesobjekt: 

 högt naturvärde uppvisar en aspdominerad dunge i planområdets östra del (NV-
objekt 8) 

 påtagligt naturvärde visar de artrika vägkanterna längs grusvägen mot Övre Kaxås 
(NV-objekt 3), den röjda igenväxningsytan med rosenfink (NV-objekt 4) och 
stenmuren i områdets östra del (NV-objekt 7) 

 visst naturvärde uppvisar trädklädda brynmiljöer (NV-objekt 1) och obrukad 
ängsmark (NV-objekt 2) i norr, aspdunge längs Övre Kaxåsvägen (NV-objekt 5) 
och odlingsröse i öster (NV-objekt 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat från 
naturvärdes-
inventeringen där 
naturvärdesobjekten 
och dess respektive 
naturvärdesklass 
framgår (Calluna, 
2020). 
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I planförslaget har åtgärder inarbetats för att lindra de negativa miljöeffekterna som 
exploateringen medför på naturvärdesobjekten. Bedömning av planens påverkan och 
beskrivning av inarbetade åtgärder framgår av MKB:n samt beskrivs i avsnittet 
Friytor/Natur. 
 
Skyddade arter 
Callunas inventering (2020) och utdrag från ArtDatabanken visar att det i området finns 
förekomst av 10 skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845).  

 Fågelarter: björktrast, buskskvätta, gråspett, gulsparv, järnsparv, rosenfink och 
stare 

 Växtarter: blåsippa, gullviva och revlummer 

 
Resultat från naturvärdesinventering, fynd av rödlistade och skyddade arter (Calluna, 2020).  
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Fåglar 
Fågelarterna björktrast, stare och gråspett är knutna till aspdungen inom planområdets 
östra del. I de öppna markerna i kringområdet häckar gulsparv, buskskvätta och järnsparv. 
Rosenfinken är mycket ovanlig (endast 380 par i Jämtland) och påträffades vid fältbesöket 
endast inom planområdet.  
 
Enligt genomförd inventering går det inte att utesluta att lokal påverkan kan uppstå på 
populationerna för rosenfinken och buskskvättan till följd av exploateringen. Rosenfinken 
är sällsynt regionalt och tämligen ovanlig i landet. Fågeln är rödlistad till följd av att arten 
uppvisar en långsiktigt negativ populationsutveckling och artskyddsförordningen kan 
komma att aktualiseras för denna art. För att säkerställa lämpligt habitat för rosenfinken 
och övriga fågelarter knutna till jordbrukslandskapet, har kompensationsåtgärder för de 
häcklokaler som försvinner vid en exploatering, tagits fram (se vidare under Friytor/ 
Natur). Med de anpassningar som tagits fram skapas gynnsamma förutsättningar för 
rosenfinken och övriga fågelarters livsmiljöer och fåglarna bedöms med inarbetade 
åtgärder kunna häcka i området i samma utsträckning som idag. 
 
Björktrast, stare och gråspett är knutna till aspdungen i öster men bedöms beröras i liten 
omfattning då endast en liten del av dungen tas i anspråk. 
 
Växter 
Växterna i området är skyddade enligt 9 § (artskyddsförordningen) och det rör sig om 
vanliga arter. Blåsippa är allmänt förekommande i granskogarna på Kaxbacken ovanför 
planområdet. Arten är välspridd även inom planområdet med förekomster i de flesta 
miljöer som varit trädbevuxna längre tid. 
 
För kärlväxterna blåsippa, gullviva och revlummer som omfattas av 9§ Artskydds-
förordningen, behövs artskyddsdispens där de förekommer och påverkas av planerade 
åtgärder. Det bedöms inte uppstå någon risk för försämrad bevarandestatus. Merparten av 
de skyddade arter som påträffats inom planområdet är vanliga arter, såväl i trakten som i 
landet som helhet. Parallellt med detaljplanearbetet har dispens sökts för de fridlysta 
växterna.  
 
Fjärilar 
Fördjupad inventering av fjärilar påvisar en kärnlokal cirka 1 km från planområdet för den 
fridlysta och rödlistade arten violett guldvinge. Förekomsten berör inte planområdet. 
Inventeringen av dagfjärilar som utfördes i juli 2020 visade att populationerna för de 
sällsynta fjärilarna violett guldvinge och turkos blåvinge är knutna till miljöer i 
Kaxbackens nordostvända slänt. Arterna berörs därför inte av vad som sker inom 
planområdet. 
 
Landskapsbild 
Landskapsbilden kring Kaxås karaktäriseras idag framförallt av odlingslandskapet i 
Kaxbackens sluttningar öster om samhället. Odlingslandskapet medger långa siktlinjer, 
både från Hällsjön och upp längs sluttningarna vilket gör att Kaxbacken är väl synlig från 
långt håll. Det öppna odlingslandskap som beskrivs i riksintresset ligger idag framför allt 
öster om exploateringsområdet. Stora delar av odlingsmarken närmast Kaxås och 
planområdet är igenvuxet med skog. 
 
För att undersöka hur den planerade exploateringen påverkar landskapsbilden en 
landskapsbildsanalys tagits fram för den planerade exploateringen (Sigma Civil 2019). 
Konsekvenserna av exploateringens påverkan på landskapsbilden redovisas i MKB:n.  



 

  16 (48)  

 
 

 

 
Den karakteristiska landskapsbilden för Kaxbacken med dess linjära odlingslandskap i syd-
sluttningarna framträder tydligt i vyn från andra sidan Hällsjön (utsnitt från Landskapsbildsanalys 
(Sigma Civil, 2019). 

  
Bilden visar området ovanför Kaxås samhälle där exploateringsområdet är placerat (utsnitt från 
Landskapsbildsanalys (Sigma Civil, 2019). 
 
Kulturmiljö 
Byn Kaxås hör till Offerdals socken och ortnamnet Kaxås är belagt sedan år 1472. Ur 
odlingssynpunkt har platsen haft goda förutsättningar i sydsluttningen där näringsämnen 
kunnat transporteras. På historiska kartor kan man följa byn tillbaka till 1700-talet. 
Storskifte ägde rum i byn år 1774. En karta från den tiden visar byns gårdar omgärdade 
med åkermark närmast gårdstomterna. Inägorna som varit ängsmarker ligger utanför 
åkermarken och längst bort ligger utmarkerna som nyttjats gemensamt. Fägator har lett ut 
till utmarken där kreaturen betat. Skogen var betesmarken framför andra inom barrskogs-
området. Skogen var även ett viktigt resursområde; härifrån hämtades ved, byggnads-
timmer och hägnadsvirke. Skogens material har även tjänat som viktig resurs för tjär- och 
kolframställning i milor. I skogsmarkerna i trakten finns spår efter lågteknologisk 
järnframställning från järnålder.  
 
I Områdesplan för Kaxås (1979) beskrivs Kaxbacken som en kulturhistoriskt värdefull 
miljö i markant sluttningsläge ner mot Hällsjön. I områdesplanen har en avgränsning ut-
förts för den kulturhistoriskt värdefulla miljön längs Kaxbacken. Gränsen för den kulturhi-
storiska miljön mot Kaxås går från Hällsjön och vidare mot nordost parallellt med fastig-
hetsgränsen för Kaxås 2:17. Enligt denna avgränsning omfattas den sydöstra delen av 
exploateringsområdet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Kaxbacken, medan 
merparten av området ligger utanför.  
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Storskifteskarta över Kaxås by från 1773. Planområdet ligger på byns gamla inägor som varit 
främst hårdvallsäng. Åkermark i gult, nyodlingar i rosa. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt nr 
Y42-36:1. 

 

Utsnitt ur Områdesplan för Kaxås (1979) som visar avgränsning för Kaxbackens kulturhistoriskt 
värdefulla miljö. Planområdets (röd polygon) östra del berörs av området.  
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På Kaxbackens sluttningar finns ett av länets bäst bevarade exempel på ett så kallat ladrike 
med ett femtiotal hölador, kornlador och båthus. Ladorna karaktäriseras framför allt av 
deras fria placeringar i Kaxbacken och att de är uppförda med gaveln i sluttningens 
riktning för att underlätta inlastning av hö på ladans övre plan. Ingen av ladorna återfinns 
inom planområdet. Den stora majoriteten av lador hittar man längre åt sydöst i det odlings-
landskap som ligger söder om den ursprungliga byn Kaxås, markerad som Övre Kaxås. 
Längs Kaxbackens sluttningar finns också ett stort antal odlingsrösen. 
 

 
Delar av Kaxbacken med dess ladrike.  
 
En inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader från slutet av 1970-talet redovisar 
flera byggnader inom Kaxbacken. Ingen av byggnaderna är lokaliserade inom plan-
området. Avståndet mellan planområdesgräns och närmaste byggnad med utpekat kultur-
historiskt värde är cirka 190 meter. Inom planområdet, norr om Övre Kaxåsvägen, ligger 
dock en mindre lada som enligt Länsstyrelsen kan ha kulturhistoriskt värde. Byggnaden 
utgör ett uttryck för det äldre odlingslandskapet. 
 
Samråd har hållits med Länsstyrelsen angående kulturmiljön i området och utfördes på 
plats 2019-10-10. Vid tillfället utförde Länsstyrelsen tillsammans med kommunen en 
översiktlig besiktning av området där det konstaterades att det bland annat finns ett större 
odlingsröse samt en vällagd kallmur som kan påverkas av projektet. Länsstyrelsen 
bedömde vid tillfället att både kallmuren och det stora odlingsröset har stort kultur-
historiskt värde och ska sparas vid exploateringen. Ytterligare två odlingsrösen och två 
stenmurar noterades. De flesta stenmurar i dagens odlingslandskap är rester av murar som 
byggts utmed fastighetsgränser och vägar, samt mellan olika markslag. De har också 
anlagts längs fägator och som skydd för åkergrödorna från kreaturen. 
 
Geotekniska förhållanden  
De geotekniska förhållandena söder om Övre Kaxåsvägen har undersökts under sommaren 
2019 (Sweco 2019). Marken inom området består generellt av ett ca 0,5-1 m tjockt lager 
med mulljord som överlagrar siltmorän med en mäktighet av ca 1-1,5 m. Under denna 
finns en siltig lermorän med inslag av skiffer. Det förekommer även ett område med sand 
och ett med lerjord.   
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Översiktsbild som visar omfattning av lerjordens och sandens utbredning.  
 
Vid markundersökningen låg grundvattennivåerna ca 1 m under markytan. Under-
sökningen gjordes dock under en torrperiod med låg nederbörd och vid perioder med större 
nederbörd förväntas grundvattennivån ligga betydligt högre.  
 
Grundläggning 
Jordlagren utgörs i huvudsak av kraftigt tjällyftande jordarter. Grundläggning skall utföras 
frostskyddat, alternativt genom utskiftning (2,1 m) av tjällyftande jordar och/eller genom 
termisk isolering för att förhindra skadlig tjälnedträngning. Grundläggning får ej ske på 
tjälad jord. 
 
Grundläggning av småhus inom stora delar av fastighet Högåsen 1:21 (fd Kaxås 11:1), och 
Kaxås 3:14 och kan ske genom platta på mark på bärkraftig morän. För de planerade 
tomterna i den nordöstra delen närmast Övre Kaxåsvägen (Högåsen 1:21, Kaxås 3:14 och 
Kaxås 2:27 (4)), där marken lutar brantare, rekommenderas villorna att grundläggas med 
borrade pålar som fästs antingen i berg eller i fast morän i kombination med platta på 
mark, alternativt förstärkta kantbalkar med fribärande golv för att slippa långa bank-
utfyllnader samt djupa schakter i bakkant av byggnaderna. Inom Kaxås 2:27 (1) 
rekommenderas att berget friläggs helt och grundläggning sker direkt på berg efter 
plansprängning eller annan bergschaktningsmetod. 
 
Vid grundläggning på lera erfordras kompletterande geotekniska utredningar. Vid detalj-
projektering av området, då utformning och placering av villor och garage bestäms, behö-
ver vidare geoteknisk utredning utföras.  
 
Miljöförhållanden 
Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns i planområdet. Påträffas föroreningar i samband med gräv-
ning så ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas enligt MB 10 kap 11§. 
 
Radon 
Mätningar av radongas inom planområdet har utförts i samband med den geotekniska 
undersökningen. Mätningarna visar att marken bör klassas som normal-radonmark och 
därmed ska grundläggning utföras radonskyddat.  
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Störningar  
Hästhållning 
Enligt Krokom kommuns policy ska minsta avstånd mellan hästhållning och bostäder vara 
minst 100 meter. 
 
Buller 
För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förord-
ningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen 
ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked 
påbörjade från och med 2 januari 2015.  
 
Enligt 4 kap § 33a PBL ska planbeskrivningen som tillhör en detaljplan avseende en eller 
flera bostadsbyggnader, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivnings-
buller om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. I den trafik-
utredning som tagits fram för planförslaget konstateras att befintliga trafikmängder är låga 
och det planerade bostadstillskottet är begränsat vilket innebär att inga trafikalstrings-
beräkningar eller trafikuppräkningar ansetts nödvändiga att ta fram för området. Det låga 
antalet trafikrörelser inom planområdet och dess närhet innebär att en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller för planerade bostäder ej ansetts behövlig i 
samband med framtagandet av planhandlingarna.  
 

 
Punkter och antagna trafikflöden som användes vid beräkning av trafikbuller inom fastigheten 
Kaxås 1:64. De både punkterna är belastade av trafikbuller både från Nyvägen och planerad väg 
inom området.  
 
Efter samrådsskedet har en av de planerade infartsvägarna inom planområdet flyttats 
närmare bostadsfastigheten Kaxås 1:64 (utanför planområdet). För att undersöka hur 
planförslaget påverkar befintlig bostadsfastighet inom Kaxås 1:64 avseende trafikbuller har 
en förenklad utredning gjorts med programmet BullerVäg II i juni 2020. Beräkningar har 
gjorts för de mest utsatta punkterna som kommer att belastas av trafikbuller både från 
befintlig väg (Nyvägen) och den planerade vägen inom planområdet.   
 
Utredningen visar att gällande riktvärden för trafikbuller kommer att uppnås in fastigheten 
Kaxås 1:64 både före och efter planförslagets genomförande. Enligt beräkningarna 
understiger den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 45 dB (A) vid båda punkterna, både före 
och efter den planerade exploateringen. Gräns för 70 dB (A) maximal ljudnivå, vid passage 
av ett tungt fordon, ligger ca 18 m från vägmitt vilket ger goda förutsättningar för 
anordnade av uteplats på ljuddämpad sida.  
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Risk för skred och ras 
Risk för skred och ras har utretts i samband med framtagande av den geotekniska under-
sökningen (Sweco 2019). Om exploateringen sker i enlighet med den föreslagna 
utformningen och föreslagna åtgärder anses marken vara lämplig för planerad bebyggelse. 
Exploateringen bedöms då inte innebära någon risk för ras eller skred i området. Vidare 
geotekniska undersökningar ska dock utföras vid detaljprojektering av området.  
 
Befintlig bankslänt för Övre Kaxåsvägen är väldigt brant. Denna bankslänt får under inga 
omständigheter påverkas vid planens genomförande. Slänten rekommenderas att skötas så 
att markvegetation (gräs, buskar och mindre träd) gynnas, större och lutande träd 
rekommenderas att avverkas för att undvika rotvältor som öppnar sår i erosionskänslig 
jord. 
 
Vägbredden för väg 1 och 2 föreslås till 5 meter. Innerslänter och bankslänter liksom skär-
ningsslänter ska ha lutning 1:2. Enligt stabilitetsberäkningarna i den geotekniska 
utredningen uppfylls erforderlig stabilitet om skärningsslänter över 1 m erosionsskyddas 
enligt rekommendationerna i den geotekniska utredningen. Ingen bebyggelse får ske på 
skärningsslänten och träd bör undvikas.  
 
Räddningstjänst 
Det maximala hämtningsavståndet till en brandpost med flödet 10 l/s och trycket mot-
svarande 15 mvp får vara 1 km. Vägavståndet mellan befintlig brandpost (i Nyvägen) och 
planerade bostadsfastigheter överstiger 1 km. Därför föreslås en ny brandpost anordnas i 
planområdets norra del.  
 
Närmsta brandstation finns i Änge och beräknad insatstid till planområdet är 20 min.  
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Planerad bebyggelse 
 
Bostäder 
Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med 36 friliggande villor och tillhörande 
komplementbyggnader uppförs i sluttningen mellan Kaxås samhälle och Övre Kaxåsvä-
gen. Merparten av husen uppförs i planområdets västra del med anslutning till Nyvägen i 
söder och Övre Kaxåsvägen i norr. 11 hus placeras i områdets östra del med anslutning till 
Övre Kaxåsvägen.  
 
Då bebyggelsen huvudsakligen uppförs i sluttningen ovanför Kaxås samhälle kommer de 
flesta husen ha tillgång till en storslagen utsikt över landskapet och Hällsjön. För att ta vara 
på utsikten får husen stora glaspartier på båda våningsplanen och husen placeras med en 
viss förskjutning i förhållande till huset framför.  

 
Illustrationsplan för planområdet 
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Bostadshusen har utformats som en pendang till ladubebyggelsen i det så kallade 
”ladriket” på Kaxbackens sluttningar öster om planområdet. Karakteristiskt för ladorna i 
ladriket är att de uppförts med gaveln i sluttningens riktning. Likt ladorna föreslås bostads-
husen uppföras med gaveln ut i sluttningens riktning samt med sadeltak. Detta regleras 
genom bestämmelse om att huvudbyggnad skall placeras med gavel mot sydväst respektive 
mot nordost. Bestämmelsen gäller inte för mindre utskjutande byggnadsdelar. 
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Huvudbyggnad ska ha sadeltak. För att begränsa bebyggelsens påverkan på omgivningen 
finns bestämmelse att tak ska vara av icke reflekterande material.  

 
Visionsbild av de planerade bostadshusen 

 
Fasadritningar av de bostadshus där båda våningarna uppförs ovan mark. I områdets övre del 
kommer merparten av bostadshusen uppföras med suterrängvåning.  
 
Högsta nockhöjd för bostadshusen är reglerad till 10 meter och huvudbyggnad får ha högst 
två våningar. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 5 meter. Husen uppförs direkt 
på platta på mark eller upphöjda på pålar beroende på hur höjdförhållandena ser ut inom 
respektive fastighet. På grund av den branta terrängen kommer merparten av bostadshusen 
i områdets övre del uppföras med suterrängvåning. Entrén till dessa bostäder placeras 



 

  24 (48)  

 
 

 

antingen på byggnadens övre eller nedre plan beroende på höjdförhållande på respektive 
tomt. Fasad ska huvudsakligen utgöras av trä. För att det nya området ska upplevas mer 
småskaligt och varierat kommer husen målas enligt ett färgprogram med fyra olika kulörer.  

  
Visionsbild och karta som visar principen för det färgprogram som föreslås inom området. Husen 
indelas i fyra områden med var sin kulör. Kartan visar en kulörindelning av husen enligt en tidig 
utformning av området och kan komma att förändras vid detaljprojektering av området.    
 
De planerade bostadsfastigheterna kommer att vara förhållandevis stora, mellan ca 900- 
1500 m2, vilket innebära att det inom varje fastighet finns gott om utrymme för vegetation, 
odlingar och lekytor. Höjdskillnader inom området kommer delvis tas upp inom tomtmark 
vilket ger förutsättningar att skapa ett varierat bostadsområde där varje tomt skiljer sig från 
den andra. För att säkerställa att de planerade fastigheterna inte styckas av till mindre 
enheter är minsta fastighetsstorlek reglerad till 900 m2. Exploateringsgraden är reglerad till 
25 % av fastighetsstorleken. 
 
Ambitionen för projektet är att skapa ett naturnära boende med en ekologisk profil där 
bostäderna bland annat har en låg energiförbrukning, effektiv uppvärmning, gemensam 
källsortering, solceller, laddstolpar för elbilar m.m. De stora fastigheterna möjliggör anläg-
gande av köksträdgårdar, fruktträd, bärbuskar etc.  
 
Sedan tidigare har bygglov beviljats för tre bostadshus i planområdets södra del. Vid 
bygglovsprocessen för dessa hus omfattades inte planområdet av de utformnings-
bestämmelser som inträder då detaljplanen vinner laga kraft, exempelvis bestämmelsen om 
icke reflekterande tak.  
 
Bebyggelse inom friluftsområdet 
Norr om Övre Kaxåsvägen kommer ett antal byggnader och anläggningar uppföras för de 
olika verksamheter som planeras inom friluftsområdet. Närmast Övre Kaxåsvägen uppförs 
en bakstuga med tillgång till bakugn, kök och matplats. Parkering för besökare till 
bakstugan anordnas utmed Övre Kaxåsvägen.  

I den östra delen av friluftsområdet uppförs en vallningsbod i anslutning till planerade 
skidspår. Intill skidanläggningen kommer även en padelbana och utomhusgym uppföras. I 
den norra delen av friluftsområdet föreslås en hästanläggning med stallbyggnad och till-
hörande hagar och komplementbyggnader. 
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Friluftsområdet (utsnitt från illustrationsplanen).   
 
För att möjliggöra en flexibel utbyggnad av friluftsområdet reglerarnas inte byggnadernas 
eller anläggningarnas placering inom området. För att minska ingreppen i landskapet 
kommer dock placering av de större anläggningarna ske där marken är förhållandevis 
flack. Merparten av bebyggelsen och tillhörande parkeringar kommer att nås via en 
kvartersgata som ansluts till Övre Kaxåsvägen. För att värna om befintlig naturmark har 
utnyttjandegraden begränsats till 1000 m2 byggnadsarea i friluftsområdets norra del och 
1000 m2 i den södra. Högsta nockhöjden är reglerad till 10 meter.  

 
Visionsbild av stallbyggnaden. 
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Visionsbild av vallningsboden. 
 
Vid Övre Kaxåsvägen, intill den planerade infarten till friluftsområdet finns en mindre, 
timrad lada. Byggnaden utgör ett uttryck för det äldre odlingslandskapet och kan enligt 
länsstyrelsen ha ett kulturhistoriskt värde. Ladan kommer att bevaras med sin nuvarande 
placering och utformning och föreslås fungera som ett landmärke vid infarten till frilufts-
området. För att säkerställa att byggnaden bevaras införs skyddsbestämmelse om att ladan 
ska bevaras (q1).  
 
Friytor 
Lek och rekreation 
Inom planområdet föreslås två lekplatser uppföras, en längs grusvägen i planområdets 
västra del, och en inom naturmarken i den östra delen. Utformning av lekplatserna kommer 
att studeras vidare i den fortsatta planeringen av området. Ambitionen är att de utformas 
som naturlekplatser med karaktärsdrag från det omgivande landskapet.  
 
Inom friluftsområdet anläggs startpunkten för skid-, rid- och vandringsspår som sedan 
fortsätter ut i den omgivande naturmarken utanför planområdet. Delar av spåren kommer 
att vara belysta. Utformning, sträckning och anläggande av skid-, rid- och vandringsspår 
utanför planområdet kommer att ske i samråd med omgivande markägare. Intill skid-
anläggningen anläggs en padelbana. Inom friluftsområdet finns även möjlighet att etablera 
ytterligare motionsanläggningar som exempelvis utegym.  
 
Natur 
Planförslaget har utformats med hänsyn till de naturvärden som identifierats i genomförda 
naturvärdesinventeringar (Skogsstyrelsen 2019 och Calluna 2020) och de åtgärder som 
föreslås i MKB:n. I öster har planområdesgränsen anpassats så att aspdungen (Natur-
värdesobjekt 8), som konstaterats innehålla höga naturvärden, lämnats utanför plan-
området. Genom att bevara dungen begränsas påverkan på värdefulla djur- och växtarter 
som nyttjar dungen (bland annat gråspett och stare). Aspdungen ingår även i skogspartiet 
som avskiljer exploateringsområdet från den kulturhistoriska miljön längs Kaxbacken. 
Bevarande av dungen bedöms därmed vara positivt för att minska exploateringens 
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påverkan på landskapsbilden. Merparten av aspdungen som finns söder om Övre Kaxås-
vägen (Naturvärdesobjekt 5) bedöms kunna bevaras då marken planläggs som naturmark. 
Inga träd får dock finnas på planerade vägslänter inom området.  
 
För att kompensera för de artrika vägkanter längs Övre Kaxåsvägen (Naturvärdesobjekt 3) 
som troligtvis kommer att gå förlorade i samband med byggnation kommer ängsmark 
anläggas utmed planerade vägar inom området. Då vägslänterna är breda och löper genom 
hela området kan de även fungera som en lämplig livsmiljö och spridningskorridor för 
växter och djur i området. Anläggande av ängsmark regleras genom bestämmelse om att 
ängsmark ska finnas på vägslänter. Bestämmelsen finns också längs Övre Kaxåsvägen för 
att säkerställa att ängsvegetation återinförs längs vägen efter avslutad byggnation. Vid 
anläggande av ängsvegetationen bör lokalt insamlat frömaterial användas för att anlägga 
miljöer med arter som är anpassade efter traktens förhållanden (Calluna 2020).  
 
Då enskilt huvudmannaskap råder för allmän platsmark inom området ansvarar den 
planerade samfälligheten för skötsel av vägslänter. För vägslänterna ska en anpassad 
skötsel tillämpas med slåtter två gånger om året: tidig slåtter under sen vår och sen slåtter 
framåt sensommaren efter att växterna hunnit sätta frön. Över sommaren bör vägkanterna 
lämnas oklippta. Klippning bör utföras med skärande redskap och slaget växtmaterial 
samlas upp och forslas bort.  

 
Ängsmark i planområdets 
norra del (bild från 
naturvärdesinventering, 
Calluna 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I planområdets norra del planläggs ca 1 ha stort område som naturmark. Området utgörs 
idag huvudsakligen av naturvärdesobjekt 2 (äng- och betesmark), omgiven av naturvärdes-
objekt 1 (skog och träd). Ängsmarken är idag stadd i igenväxning men bedöms ha ett visst 
biotopvärde då området innehåller en stor variation av örter vilket är gynnsamt för insekts-
faunan. De bryn med lövträd som omger ängsmarken bidrar till att skapa en skyddad miljö 
och området utgör ett födosöksområde för insektsätande fåglar (Calluna 2020). Enligt 
planförslaget ska ängsmarken bevaras vilket regleras genom bestämmelse om att ängs-
mark ska finnas. För att gynna en örtrik flora, insektsfaunan och i förlängningen också 
häckfågelfaunan i området (exempelvis rosenfink) ska en anpassad ängsskötsel tillämpas: 
ängsmarken ska slås flera gånger per år, invasiva arter ska bekämpas, inga bekämpnings-
medel får användas, inom ängsmarken ska buskvegetation och solitära träd finnas. 
 
I planområdets östra del planläggs ett ca 3600 m2 stort naturområde mellan väg 2 och Övre 
Kaxåsvägen. Inom området föreslås en av bostadsområdets lekplatser anordnas. Området 
utgörs idag av betesmark. Mindre naturområden planeras centralt i planområdet samt vid 
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Nyvägen och inom planområdet planläggs ett antal naturstråk och kopplingar till 
anslutande gångvägar och stigar. Naturstråken kommer att bli alternativa passager till 
planerade vägar och ökar därmed möjligheten att röra sig inom området, till Kaxås 
samhälle och till det omgivande landskapet. Inom det planerade friluftsområdet i 
planområdets norra del kommer stora delar av befintlig naturmark och vegetation bevaras 
och utgöra ett grönt inslag i området.  
 
Odlingsrösen och stenmurar i området, som bedöms som viktiga både för förståelsen av 
kulturlandskapet och växt- och djurliv, kommer att påverkas negativt av exploateringen. 
Samtliga odlingsrösen måste flyttas för att ge plats för den planerade byggnationen. 
Rösena ska flyttas till skyddade, solbelysta platser inom området, exempelvis till natur-
området med ängsvegetation i planområdets norra del. Flytt av odlingsrösen ska göras 
under den varma årstiden innan kräldjur går i vinterdvala.  
 
Den stenmur som finns mellan fastigheten Högåsen 1:21 och Kaxås 2:17 kommer 
troligtvis påverkas av byggnationen av väg 1 samt intilliggande VA-ledningar. Muren ska 
hägnas in under byggtiden alternativt varsamt plockas ned och sedan återuppbyggas i 
samma linjestruktur efter avslutad byggnation.  
 
Väg 2 kommer att skära igenom den stenmur som finns i planområdets östra del. Den del 
av stenmuren som ligger öster om den planerade vägen bedöms vara i bäst skick och 
kommer att bevaras vilket regleras genom skyddsbestämmelse. För att undvika skada på 
denna del av muren ska muren märkas ut och inhägnas under byggtiden. Vägområdet invid 
muren har anpassats så att en ca 1 m bred skyddszon kan skapas mellan körbanan och 
muren. Där väg 2 skär igenom muren och vidare västerut bedöms stenmuren vara i dåligt 
skick. Möjlighet finns att flytta stenar från den västra delen och återuppbygga muren 
utanför planområdet i riktning mot öster, med fördel i samma linjestruktur, det vill säga i 
den fastighetsgräns som muren ligger i idag. 
 
Båda stenmurarna liksom odlingsrösena inom området omfattas av det generella 
biotopskyddet då de ligger i odlingsmark (se vidare under biotopskydd).  
 
Gator och trafik 
Vägar  
Inom planområdet kommer nya vägar anläggas för tillfart till planerade bostäder och fri-
luftsområdet norr om Övre Kaxåsvägen. Merparten av bostäderna i området får tillfart från 
väg 1 som anläggs mellan Nyvägen och Övre Kaxåsvägen. Väg 1 ansluter till Nyvägen via 
en T-korsning. Genom området anläggs vägen i en serpentinform för att uppnå lämplig 
lutning (8%). Vägen ansluter i norr till Övre Kaxåsvägen via en ny T-korsning.    
 
I den östra delen av planområdet får de planerade bostäderna tillfart via väg 2 som ansluts 
till Övre Kaxåsvägen. Vid de fyra fastigheter som planeras i slutet av väg 2 finns en T-
korsning där vändning för större fordon möjliggörs.  
 
Väg 3 anläggs inom friluftsområdet för tillfart till planerade anläggningar. Anslutning till 
Övre Kaxåsvägen föreslås strax väster om den befintliga ladan. I norr föreslås vägen 
avslutas med en vändzon (18 m diameter samt hinderfri yta om 1,5 meter runt vändzonen) 
och en gemensam parkering vid det planerade stallet. Vägen anläggs inom kvartersmark 
och utgör därmed en del av friluftsområdet.   
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Karta för väg 1-3 inom området.  
 
Övre Kaxåsvägen kommer att behålla sin nuvarande sträckning och vägområdet görs minst 
8 meter brett för att säkerställa möjlighet till en framtida breddning av vägen. Nya 
korsningar anläggs vid anslutningar till väg 1-3. Längs vägens norra sida anläggs en 
parkering för besökare till bakstugan. Mitt emot korsningen Övre Kaxåsvägen/väg 1 
anläggs en yta för uppställning av sopkärl. Längs den södra sidan anläggs tre tillfarter till 
planerade bostadsfastigheter.  

 
Principsektion för vägar i området 
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Nya vägar inom planområdet föreslås få en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Vägarna får 
en vägbana med fem meters bredd, en maxlutning på 8 % och en beläggning av grus. På 
den ena sidan av vägbanan föreslås ett 1 m brett makadamdike, och på den andra sidan 
föreslås ett öppet dike för snöhantering. För att främja trafiksäkerheten inom planområdet 
kommer belysning anordnas utmed vägarna. Stolparna uppförs innanför föreslagna diken 
för att underlätta skötsel och inte hindra snöröjningen.  
 
Vägområdet för vägarna har anpassats så att vägbana, makadamdike (med tillhörande 
trummor under vägar/infarter) samt tillhörande slänter ryms inom vägområdet. För att 
säkerställa att slänterna inte utsätts för erosion finns, i enlighet med genomförd geoteknisk 
undersökning (Sweco 2019), bestämmelse om att erosionsskydd ska finnas på slänter som 
är högre än 1 meter. Erosionsskydd kan exempelvis utgöras av kokosmatta. Träd 
rekommenderas inte på slänterna på grund av dess tyngd, men gräs och lägre vegetation 
eller buskar kan med fördel planteras på slänterna då sådan vegetation bidrar till att binda 
jorden. Anläggande av ängsvegetation på vägslänter regleras genom planbestämmelse. 
 
Längs planerade vägar inom området föreslås ett öppet dike för snöhantering. För att 
säkerställa en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter när snömängderna är omfat-
tande, bör snövallarna inte läggas i innerkurva samt inte bli för höga. Som riktlinje kan en 
maxhöjd på 80 cm användas i linje med fri sikt i korsningar (SKL, 2019). Sikten bör säker-
ställas 2,5 meter kring utfarter och 10 meter kring korsningar. På sträcka där det inte före-
kommer några utfarter kan högre snövallar accepteras. Det är positivt om vägen inte är för 
bred eftersom det risker att leda till alltför stora snöupplag. När snömängderna är alltför 
stora behöver snön transporteras bort. För att undvika behov av att transportera snön utan-
för planområdet föreslås två platser för större snöupplag i anslutning till vägarna, se vidare 
under avsnittet dagvattenhantering/snöupplag.  
 
Vägarna 675 (Rönnöforsvägen) och 671 (Bleckåsvägen) som går igenom/till Kaxås sam-
hälle är statliga med Trafikverket som väghållare. Det finns inga kommunala vägar i när-
området, Övre Kaxåsvägen och bostadsgator i Kaxås utgörs av vägföreningar. Väg 1 och 
väg 2 föreslås ingå i befintliga gemensamhetsanläggningar för Nyvägen (G:A 3) och Övre 
Kaxåsvägen (G:A 4). Se vidare under fastighetsrättsliga frågor. 
 
Exploateringens påverkan på befintliga vägar har analyserats i samband med framtagande 
av trafikutredning för området (Sigma Civil, 2019). Utredningen visar att trafik från 
planerad bebyggelse kommer att fördelas på Övre Kaxåsvägen i norr och väg 675 
(Rönnöforsvägen) i söder via Nyvägen och Dagstigen. Kapaciteten bedöms vara 
tillfredställande i befintliga korsningar i området. Eftersom trafikmängderna idag är låga 
och det planerade bostadstillskottet är begränsat, har inga trafikalstringsberäkningar eller 
trafikuppräkningar ansetts nödvändiga att utföra i samband med trafikutredningen. Den 
tillkommande trafiken uppskattas kunna hanteras inom befintlig vägstruktur och 
belastningen på korsningarna förväntas inte överskridas.  
 
Parkering 
Parkering för de boendes behov ska lösas inom den egna fastigheten. Parkering längs före-
slagna vägar bör inte tillåtas då det begränsar framkomligheten i området för exempelvis 
räddningstjänst. Besöksparkering kan samordnas i området, exempelvis vid planerade 
lekplatser. 
 
Inom friluftsområdet kommer gemensamma parkeringar anläggas för besökande till de 
olika anläggningarna. En större parkering anläggs i anslutning till stallbyggnaden. Vid 
bakstuga föreslås en parkering anläggas med direkt anslutning från Övre Kaxåsvägen. 
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Kollektivtrafik  
Närmsta busshållplats finns vid Kaxås skola längs med Bleckåsvägen. Hållplatsen trafike-
ras av linje 154, 521 och 532. Totalt går det ca 10 avgångar per dag och riktning. Kortaste 
gångavståndet mellan planområdets sydvästra del och busshållplatsen är ca 350 m.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Det finns inget gång- och cykelvägnät i Kaxås idag. Gående och cyklister är hänvisade till 
bostadsgator och den större genomfartsleden. Det saknas passager och övergångsställen 
och utefter vägarna är ytorna begränsade för oskyddade trafikanter.  
 
Exploateringen innebär att nya målpunkter skapas mellan Kaxås samhälle och Övre 
Kaxåsvägen och flöden till befintliga målpunkter i Kaxås kommer att öka. För att främja 
hållbara resor och skapa trafiksäkra miljöer har stråk för oskyddade trafikanter inom 
planområdet och Kaxås analyserats i samband med framtagande av trafikutredning för 
området (Sigma Civil 2019).  
 
De viktigaste rörelsemönstren för målpunkter inom bostadsområdet handlar om personer 
som ska ta sig mellan olika bostäder och till de nya lekplatserna. Eftersom trafikmängderna 
på samtliga omkringliggande vägar är låga och antalet gående och cyklister är ringa, så 
visar genomförd trafikutredning att det varken är nödvändigt eller kostnadseffektivt att 
anlägga separata gång- och cykelvägar längs vägar inom området. Istället är det viktigt att 
hastighetssäkra de platser där oskyddade trafikanter förväntas passera och där fordon kan 
hålla en hög hastighet. Inom bostadsområdet är frågan om tillgänglighet viktig eftersom 
gatorna blir branta med en lutning på maximalt 8%. På lämpliga platser bör vilplan 
anläggas, allra helst med möjlighet till sittplats. Sittplatser kan med fördel anläggas i 
anslutning till lekplatserna eftersom de då kan få en dubbel funktion.  
 
Den västra lekplatsen är lokaliserad intill en rak gatsträcka på cirka 120 meter. Långa raka 
gator riskerar att leda till höga hastigheter. Det rekommenderas att hastighetsdämpande 
åtgärder eller en naturlig sväng skapas minst var 100 meter för god hastighetsefterlevnad. 
Eftersom vägen utgörs av en 5 meter bred grusväg och den förväntade trafiken endast 
utgörs av behörig trafik till och från bostäderna anses hastighetsdämpande åtgärder på 
sträckan ändå inte behöva genomföras. För att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö 
kommer belysning anordnas utmed vägarna i området. Vid behov kan belysningen utökas 
vid exempelvis lekplatserna.  
 
För att öka möjligheten att ta sig till identifierade målpunkter utan att behöva nyttja de 
planerade vägarna föreslås ett antal naturstråk inom området där det är möjligt att skapa 
naturliga gångstigar för oskyddade trafikanter. Delar av naturstråken innehåller branta 
partier som begränsar framkomligheten. För att förbättra möjligheten att röra sig genom 
stråken kan enklare installationer, exempelvis trätrappor, anordnas. Under vinterhalvåret 
bör skottning ske av gångstråken för att säkerställa att de är möjliga att använda även under 
vintern.  
 
I norr tillkommer en stor målpunkt i friluftsområdet. Gående och cyklister kan förväntas 
ansluta till friluftsområdet från Övre Kaxåsvägen i väster eller sydöst eller via det nya 
bostadsområdet som skapar en genare väg för boende inne i centrala Kaxås. Det är positivt 
att det nya bostadsområdet binder samman friluftsområdet med centrala Kaxås. Den nya 
vägen utgör en mer trafiksäker miljö för gående och cyklister än Övre Kaxåsvägen där 
hastigheten är högre och trafikrummet är smalare vilket inte ger lika mycket utrymme till 
oskyddade trafikanter vid möte med exempelvis bilar och lastbilar. För att nå målpunkterna 
i norr behöver Övre Kaxåsvägen korsas. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet kommer att anslutas till det allmänna VA-nätet via två anslutningspunkter vid 
Nyvägen. Ledningar för vatten och avlopp läggs huvudsakligen inom allmän platsmark 
inom planområdet. För att skapa ett självfallsystem behöver dock två ledningsstråk anläg-
gas utanför planområdet över fastigheten Kaxås 2:17 och Kaxås 2:27. För dessa stråk 
måste ledningsrätter skapas (se vidare under fastighetsrättsliga frågor). 
 
Anslutningspunkterna mot det kommunala VA-nätet ligger på marknivå ca + 340 möh 
respektive ca + 345 möh medan de övre delarna av planområdet ligger på marknivå ca 
+410 möh. För att förse byggnader i de övre delarna av planområdet med dricksvatten 
föreslås en tryckstegringsstation anläggas inom naturområdet längs vägen i den västra 
delen av planområdet. Området för tryckstegringsstationen planläggs som pumpstation (E2) 
 
Exploatören bygger ledningsnätet för vatten och avlopp med huvudledningar och avstick 
för serviser enligt kommunal standard. Efter godkänd slutbesiktning tar kommunen över 
ledningsnätet. Detta reglereras mellan kommunen och exploatören i ett exploateringsavtal. 
 
Krokoms kommun utförde i samband med framtagande av planförslaget en utredning av 
vattenverkets och avloppsreningsverkets kapacitet. I denna utredning tittade man på om 
kapaciteten är tillräcklig för att försörja planområdet med dricksvatten och för att omhän-
derta spillvatten. Utredningen visar att det finns tillräckliga volymer för dricksvatten-
försörjning av planområdet. Enligt beräkningarna i utredningen har avloppsreningsverket 
kapacitet att omhänderta den föroreningsbelastning i spillvattennätet som planförslaget 
innebär. Efter samrådsskedet har utredningar genomförts avseende den hydrauliska 
kapaciteten vid reningsverket. Beräkningar visar att verket klarar exploateringen utan 
förebyggande åtgärder.  
 
Dagvatten 
Planområdet kommer inte ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten, men 
Krokoms kommuns dagvattenstrategi kommer att följas. I strategin framgår bland annat 
att: 

 öppen dagvattenhantering ska främjas i största möjliga mån 
 föroreningar ska förebyggas vid källan  
 tillräckligt med mark ska avsättas för omhändertagande av dagvatten 

 
För att uppnå kommunens dagvattenstrategi kommer stenkistor, krossdiken och svackdiken 
anläggas för att säkerställa att dagvatten fördröjs och renas inom planområdet innan det 
förs vidare mot recipienten Hällsjön. Målsättning för utformning av dagvattenanläggningar 
inom området är att ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet ska fördröjas. Detta 
innebär att 459 m3 dagvatten ska fördröjas. Föreslagna anläggningar inom planområdet har 
tillsammans en fördröjningskapacitet på 493 m3 dagvatten. Efter rening minskar halterna 
av samtliga beräknade ämnen utom kvicksilver, vars halter dock ligger långt under rikt-
värdet och inte bedöms påverka miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. 

Det finns inga större lågpunkter inom planområdet som kan fyllas upp vid skyfall. Vattnet 
kommer i huvudsak följa de diken som anläggs som bedöms klara ett 100-års regn med 10 
minuters varaktighet. Då området efter exploatering fördröjer dagvattnet bättre än det gör i 
dagsläget bör situationen nedan planområdet även förbättras vid skyfall. 
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Fördröjningslösningar och exploatering är i dagsläget anpassade för grusvägar inom plan-
området. Vid en eventuell asfaltering i framtiden ändras förhållandena och en 
kompletterande utredning bör göras för att säkerställa att renings- och fördröjnings-
lösningarna är tillräckliga. 
 

 
Princip för fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet samt förslag på ytor för 
snöupplag (utsnitt från Dagvattenutredning, Sigma Civil 2020). 
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Stenkistor 
Stenkistorna placeras nedanför byggnader som bostadshus, komplementbyggnader, 
bagarstuga men även större anläggningar som tennisplanen. Dessa har en 50 mm djup 
dikesanvisning närmast byggnad och en 1 m djup gräsbeklädd stenkista och kan förses 
med dräneringsrör i botten. Takavvattningen från byggnader sker via öppna vattenutkastare 
som sedan leds via exempelvis dagvattenrännor till stenkistan. Avrinningen från 
stenkistorna sker sedan genom infiltration i mark eller översilning över gräsmattor. Diken 
bör anläggas vid behov mellan tomter för att leda vatten mot närliggande svackdiken för 
att säkerställa att vatten från en tomt inte belastar nedanliggande tomter. 
 
Byggnader skall höjdsättas så att marken sluttar ut från dem. Detta medför att vatten från 
skyfall avleds runt huskropparna och inte orsakar skador. Höjdsättning av planerad 
bebyggelse ska beaktas i bygglovsskedet.  

 
Principritning för stenkistan nedanför hus (utsnitt från Dagvattenutredning, Sigma Civil 2020).  
 
Diken 
Vägarna skevas mot ett 1 meter brett krossdike med en 200 mm djupt öppet dike i toppen 
och 550 mm makadamunderbyggnad. I botten förläggs dräneringsrör. Spolbrunnar 
installeras anslutna till dräneringsledningen för att säkerställa dess långvariga funktion. 

 
Principritning för krossdike längs väg (utsnitt från Dagvattenutredning, Sigma Civil 2020). Bilden 
visar väg och diken vid skärning. Streckad svart linje visar befintlig marknivå.  
 
I fastighetsgränsen mellan Högåsen 1:21 (fd Kaxås 11:1) och Kaxås 2:17 finns idag ett 
dike som bland annat tar emot dagvatten från jordbruksmarken inom Kaxås 2:17. Diket är 
delvis igenvuxet och vatten från diket går ut på omgivande markytor. Enligt planförslaget 
ska det befintliga diket bevaras men för att återskapa dess funktion behöver en rensning av 
diket utföras.  
 
För att omhänderta dagvatten från den övre delen av väg 1 samt från angränsande tomter 
utan att påverka det befintliga diket mot Kaxås 2:17, anläggs ett nytt parallellt dike inom 
Högåsen 1:21. Diket utförs som ett 1 meter brett krossdike med 1 meters mellanrum till det 
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befintliga diket. För att förhindra att vatten från det befintliga diket tränger in i det nya 
föreslås lera, som finns i området  idag, användas för att täta marken mellan dikena.  

 
Principritning för parallellt dike i fastighetsgräns mot Kaxås 2:17 (utsnitt från Dagvattenutredning 
Sigma Civil 2020) 
 
I planområdets södra gräns, mot befintlig bebyggelse i Kaxås, föreslås 2,8 m breda svack-
diken anläggas som hjälper till att rena och infiltrera dagvattnet. Svackdiken kräver konti-
nuerligt underhåll. Då de endast är ca 20 cm djupa är det möjligt att klippa dem med gräs-
klippare.  
 

 
Principritning för svackdiken i planområdet södra del (utsnitt från Dagvattenutredning, Sigma Civil 
2020) 
 
För att behålla rening och fördröjningslösningarnas funktion måste de underhållas. Diken 
med gräs skall klippas och hållas fria från buskar, löv och skräp. Detta bör ske kontinuer-
ligt. Krossdiken och stenkistor kan med tiden sätta igen. Då det händer måste de grävas 
upp och krossmaterialet måste bytas ut. För att säkerställa åtkomst och en gemensam 
skötselnivå av dagvattenanläggningar inom området, planläggs de som allmän platsmark. 
Detta innebär att de kommer att ingå i den gemensamhetsanläggning som planeras inom 
området. Krossdiken utmed vägarna kommer att ingå i allmän platsmark för Väg. Krossdi-
ken som anläggs mot fastigheten Kaxås 2:17 och mot Kaxås 1:32 och svackdiken i den 
södra delen av planområdet planläggs som allmän platsmark Natur.  
 
Efter exploatering ändras flödesvägar och vatten kommer till största delen att släppas ut ur 
planområdet vid 4 punkter och ett flertal mindre punkter. Från delområde 4:1 och 4:2 (se 
karta nedan) släpps vattnet ned till vägdiket vid övre Kaxåsvägen där det sedan leds 
vidare i västlig riktning ut ur planområdet. Delområde 1:1 avvattnas via makadamdiken 
ned till ett svackdike och ut till vägdiket i söder. Dagvattnet från område 1:2 och 1:4 rinner 
via makadamdiken ned till vägdiket i sydväst. Därefter leds vattnet vidare i vägdiket 
söderut. Delavrinningsområde 1:3 avvattnas genom makadamdike i vägen ut mot vägdiket 
i söder. I område 2 släpps dagvattnet ned mot betesmarken direkt från tomterna och för 
området mellan Övre Kaxåsvägen och den nya vägen sker avvattningen via makadamdiken 
till den större utsläppspunkten. Område 1:5 och område 3 har flera mindre släpp ned mot 
betesmarken direkt söderut. 
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Flödesvägar efter exploatering (utsnitt från Dagvattenutredning, Sigma Civil 2020). 
 
Recipient  
Hällsjön är slutlig recipient för planområdets dagvatten. Sjön återfinns cirka 300 meter 
söder om planområdet och är utpekad som ytvattenförekomst enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Den utpekade vatten-
förekomsten omfattas därmed av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken, 4 kap. 
Miljökvalitetsnormerna för Hällsjön är fastställda enligt följande:  
 God ekologisk status 2021 
 God kemisk ytvattenstatus med undantag av bromerad difenyleter (PBDE) samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
 
För att utreda föroreningsbelastningen från planområdet har beräkningar genomförts 
utifrån befintliga förhållanden och efter planerad exploatering med föreslagna dagvatten-
åtgärder enligt ovan. Enligt beräkningarna ökar föroreningarna inom planområdet för de 
flesta föroreningar innan föreslagna reningsåtgärder. Med reningsåtgärderna minskar 
utsläppen från planområdet för samtliga beräknade föroreningar förutom kvicksilver. 
Halten kvicksilver på 0,0077 μg/l ligger dock under nationella riktvärdet på 1 μg/l. 
 
Snöupplag 
Inom planområdet föreslås två platser för snöupplag (se karta s 33). Upplag 1 placeras 
utmed väg 1 och förses med ett avskärande dike i söder som leder smältvattnet till det nya 
krossdiket som anläggs mot fastigheten Kaxås 2:17. Snöupplag 2 placeras i planområdets 
östra del utmed väg 2. För att säkerställa att naturvärdena vid den intilliggande stenmuren 
inte försämras av tillförsel av kemiska ämnen etc. anläggs ett avskärande dike norr om 
muren som leder smältvattnet mot krossdiket utmed väg 2.  
 
I båda alternativet kommer smältvatten att passera områdets krossdiken och både fördröjas 
och renas innan det rinner ut ur planområdet. Anordnande och bekostande av snöröjning 
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inom området kommer att åligga den samfällighet som bildas inom planområdet. För 
anläggande av snöupplag krävs kommunens godkännande.  
 
Brandvattenförsörjning 
Samråd med Räddningstjänsten har skett gällande placering av brandpost inom plan-
området. En brandpost kommer att placeras vid korsningen Övre Kaxåsvägen/väg 2.  
  
Energi 
Planområdet ligger inom Jämtkrafts distributionsområde för el. Ledningar till föreslagna 
bostäder läggs inom allmän platsmark för väg och natur. Samråd med Jämtkraft har skett 
avseende behov av transformatorstation inom området. En transformatorstation kommer att 
uppföras vid Övre Kaxåsvägen. Ytan planläggs som transformatorstation (E1). Inom 
planområdet kommer även ett antal kabelskåp uppföras inom allmän platsmark. 
 
Den södra delen av planområdet korsas idag av en luftburen elledning som kommer att 
grävas ned i samband med planens genomförande. Markförläggning av ledningen föreslås 
huvudsakligen följa samma stråk som befintlig ledning och markreservat för allmänna 
underjordiska ledningar föreslås därför i denna del av planområdet.  
 
Tele och fiber 
Tillgång till tele- och fibernät finns i närområdet. 
 
Avfall 
Avfall omhändertas kommunalt. På grund av den branta terrängen i området kan 
framkomligheten på färdvägar vara begränsad, framför allt under vinterhalvåret. Inom 
området kommer därför gemensamma utrymmen för sophantering anordnas för att 
säkerställa att omhändertagande av hushållsavfall kan ske året runt.  
 
Utrymmen för avfallshantering föreslås i planområdets sydvästra del vid infarten från 
Nyvägen, samt vid Övre Kaxåsvägen. Inom dessa ytor kommer staket uppföras som 
skyddar kärlen från vind och snö. Inom ytorna införs markreservat för gemensamhets-
anläggning för avfallshantering.  
 
Störningar 
Hästhållning 
Planförslaget innebär att anläggningar för hästhållning kan anordnas inom ca 70 m från 
planerade bostäder vilket innebär att kommunens policy om 100 m mellan hästanläggning 
och bostäder inte uppnås. Föreslagen yta för hästanläggning är dock belägen ca 10 m högre 
upp än mark för bostäder vilket bedöms medföra att anläggningens påverkan på planerade 
bostäder blir begränsad. Mellan planerad hästanläggning och bostäder kommer vegetation 
och bebyggelse finnas som också bidrar till att minska verksamhetens påverkan på 
närliggande bostäder.   
 
Sociala frågor 
Tillgänglighet 
Planområdet är idag mycket kuperat vilket medför begränsade möjligheter att röra sig 
genom området. Planförslaget innebär att en ny väg och ett antal naturstråk, med möjlighet 
till gångstigar, skapas mellan Kaxås samhälle och Övre Kaxåsvägen vilket innebär en 
avsevärd förbättring av tillgängligheten i området. Vid branta partier inom naturstråken 
kan enklare installationer, exempelvis trätrappor, anordnas för att ytterligare förbättra till-
gängligheten i området. Boende längs Övre Kaxåsvägen idag kommer vid planens 
genomförande få bättre möjligheter att röra sig till viktiga målpunkter i Kaxås, och boende 
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i Kaxås samhälle kommer på samma sätt få ökad tillgänglighet till det planerade frilufts-
området i norr.  
 
Barnperspektivet 
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde för unga familjer för att på så 
sätt trygga Kaxås skola som är nedläggningshotad på grund av avvikande elevunderlag. 
Projektet har därmed stor betydelse för skolverksamheten och övriga barn- och ungdoms-
aktiviteter i Kaxås. Bostadsområdet kommer att ligga med gångavstånd till skola och 
förskola. 
 
Gemensamma mötesplatser planeras i området som kan nyttjas både av de boende inom 
området och allmänheten och bedöms ge positiva sociala konsekvenser för Kaxås samhälle 
i jämförelse med nuläget. I det nya planområdet föreslås lekplatser, hästanläggning, 
skidanläggning, bakstuga etc. som bedöms bli viktiga mötesplatser för barn och ungdomar 
i området. Naturliga mötesplatser som bidrar till ett områdes dynamik och bjuder in till 
spontanmöten och integration.  
 
Trygghet 
Den nya vägen som planeras genom området medför ur ett trafiksäkerhetsperspektiv en 
tryggare miljö för gående och cyklister än miljön på Övre Kaxåsvägen. Rekommenderad 
hastighet för ny väg i området är 30 km/h. För att främja trafiksäkerheten och trygghets-
känslan i området kommer belysning anordnas längs planerade vägar inom området. 
Utöver längs med vägar föreslås utökad belysning vid exempelvis lekplatser och 
anläggningar inom friluftsområdet.   



 

  39 (48)  

 
 

 

GENOMFÖRANDE 

 
Organisatoriska frågor 
Tidplan  
Samråd genomfördes under första kvartalet 2020 och granskning under sommaren 2020. 
Antagande av detaljplanen beräknas ske under hösten 2020. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Genomförandetid 
är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad byggrätt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen 
att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas. 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören upprättar detaljplanen i samarbete med kommunen.  
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark inom plan-
området, samt erforderliga ledningar och andra anläggningar som behövs för det nya 
området.  
 
En samfällighet kommer att bildas som äger och ansvarar för naturmarken med tillhörande 
dagvattenanläggningar, lekplatser etc. Möjlighet att ansluta väg 1 och väg 2 till 
angränsande gemensamhetsanläggningar för Nyvägen (GA:3) och Övre Kaxåsvägen 
(GA:4) kommer att utredas i samband med genomförande av detaljplanen.  
 
Huvudmannaskap 
Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän platsmark inom planområdet. Särskilda skäl 
till detta är att huvudmannaskap för allmän platsmark är enskilt i närområdet.  
 
Avtal   
För utbyggnad av planområdet kommer ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen 
och exploatören.  
 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat utbyggnaden av VA-nätet inom planområdet. 
Huvudledningar och serviser inom området byggas ut av exploatören enligt kommunal 
standard. Efter slutbesiktning tar kommunen över anläggningen mot en reducerad 
anslutningsavgift för exploatören. När ledningsnätet kontrollerats och godkänts av VA-
huvudmannen i enlighet med exploateringsavtalet tar denne över ansvaret för nätet och 
bildar verksamhetsområde.  
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Parallellt med framtagande av detaljplanen har flera fastighetsregleringar och 
avstyckningar genomförts i området inför den planerade exploateringen:  

 Fastigheten Kaxås 11:1 som tidigare ingick i planområdet har nu överförts till   
exploateringsfastigheten Högåsen 1:21.  

 Samfälligheterna Kaxås s:12 (1) och Kaxås s:12 (2) har upplösts och marken har 
överförts till fastigheten Kaxås 3:14. 

 Den del av samfälligheten Kaxås s:1(1) som tidigare gick genom planområdet har 
upplösts och marken har överförts till fastigheten Kaxås 16:3. 
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 I den södra delen av planområdet har de tre bostadsfastigheterna Högåsen 1:22, 
1:23 och 1:24 styckats av från Högåsen 1:21/Kaxås 3:14. 
 

Ytterligare fastighetsregleringar kommer att ske inför den planerade byggnationen. I ett 
första steg kommer mer mark inom planområdet överföras till exploateringsfastigheten 
Högåsen 1:21. Fastigheter och mark som berörs framgår av fastighetskonsekvenskartan 
och tabellen nedan.     
 

 
Fastighetskonsekvenskarta för planerade fastighetsregleringar. Grå yta motsvarar den planerade 
exploateringsfastigheten Högåsen 1:21 efter genomförda förrättningar i steg 1. Blå och röd yta 
visar stråk för planerade ledningsrätter. 

 

NR Fastighetsreglering Yta 
1 Kaxås 1:32 (1) → Högåsen 1:21 1460 m2 

2 Kaxås 3:32 → Högåsen 1:21 210 m2 
3 Kaxås 3:14 → Högåsen 1:21 27 100 m2 
4 Del av Kaxås 16:1 (3) → Högåsen 1:21 19 600 m2 
5 Del av Kaxås 2:27 (4) → Högåsen 1:21 13 125 m2 
6 Del av Kaxås 4:9 → Högåsen 1:21 1930 m2 
7 Del av Kaxås 2:27 (1) → Högåsen 1:21 5970 m2 
8 Ledningsrätt 1, belastar Kaxås 2:17 1120 m2 
9 Ledningsrätt 2, belastar Kaxås 2:17/Kaxås 2:27 (4) 950 m2/880 m2 
10 Genomförda avstyckningar (Högåsen 1:22, 1:23 och 1:24) från Högåsen 

1:21/Kaxås 3:14 
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Krokoms kommun står sedan år 1990 som taxerad ägare av fastigheten Kaxås 3:32 men 
det finns ingen registrerad lagfart för fastigheten. I samband med framtagande av 
detaljplanen har Krokoms kommun sökt lagfart för fastigheten. Lagfartssammanträde 
kommer att hållas i september 2020.  
 
I den södra delen av planområdet har 3 bostadsfastigheter (Högåsen 1:22, 1:23 och 1:24) 
styckats av från Högåsen 1:21/Kaxås 3:14. I takt med att planområdet byggs ut planeras 
ytterligare 33 bostadsfastigheter styckas av från den blivande exploateringsfastigheten 
Högåsen 1:21. Friluftsområdet och områden för tekniska anläggningar kommer att behållas 
inom fastigheten Högåsen 1:21 alternativt styckas av till egna fastigheter. För anläggande 
av VA-ledningar kommer två ledningsrätter bildas över fastigheten Kaxås 2:17 och 2:27 
(4). 
 
Gemensamhetsanläggningar 
För naturmark inklusive dagvattenanläggningar, lekplatser etc. inom planområdet samt 
markreservat för avfallshantering kommer en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas 
inom planområdet. Planerade bostadsfastigheter inom planområdet blir alla delägare av 
gemensamhetsanläggningarna som förvaltas genom en samfällighetsförening.   
  

 
Karta som visar allmän platsmark inom planområdet. Gråa ytor utgör vägområden som även 
omfattar diken och vägslänter. Gröna ytor utgör naturmark inklusive lekplatser och dagvatten-
anläggningar. Ytor markerad med 1 är markreservat för gemensamhetsanläggning för 
avfallshantering.  
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Väg 1 föreslås att ingå i gemensamhetsanläggningen för Nyvägen, Kaxås GA:3. Väg 2 
föreslås ingå i gemensamhetsanläggningen för Övre Kaxåsvägen, Kaxås GA:4, alternativt 
utgöra en egen gemensamhetsanläggning. Befintliga gemensamhetsanläggningar måste 
omprövas i en anläggningsförrättning för att införliva de nya vägarna. Blivande fastigheter 
inom planområdet måste, oavsett om väg 1 och väg 2 inkluderas i befintliga 
gemensamhetsanläggningar, att behöva anslutas med andelstal till Kaxås GA:3 och GA:4 
för att få utfartsrätt till allmän väg.   
 
Fastighetsbildning 
Ansökan om fastighetsbildning och upprättande av härför nödvändiga avtal ankommer i 
första hand på markägare och exploatör. Exploatören bekostar samtliga fastighets-
bildningsåtgärder, bildande av ledningsrätter samt servitut som exploateringen ger upphov 
till. 
 
Ekonomiska frågor   
Framtagande av detaljplanen bekostas av Danir Fastigheter AB. Plankostnadsavtal 
har tecknats med kommunen.  
 
Exploatören bekostar utbyggnaden av allmän platsmark och kvartersmark inom plan-
området samt anläggande eller flytt av ledningar. Exploatören ansvarar för och bekostar de 
förrättningar, bildande ledningsrätter etc. som krävs för planens genomförande.  
 
För kommunen kommer bland annat övertagande och drift av VA-nätet samt avfalls-
hantering för området innebära ökade utgifter. Samtidigt kommer de anslutande 
fastigheterna generera intäkter till kommunen.   
 
För befintliga gemensamhetsanläggningar kan planens genomförande innebära ökade 
kostnader för drift och underhåll av Övre Kaxåsvägen och Nyvägen då fler nyttjar vägarna. 
Om även planerade vägar inkluderas i gemensamhetsanläggningarna tillkommer utgifter 
för drift och underhåll av allmän plats väg inom planområdet. Blivande fastigheter måste 
inkluderas i befintliga gemensamhetsanläggningar och därigenom kommer fler dela på 
kostnader för drift och underhåll av vägarna i området.      
 
Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 
 
Tekniska frågor  
Tekniska utredningar 
Utförda tekniska undersökningar redovisas i inledningen av planbeskrivningen.  
 
Vidare tekniska utredningar, exempelvis geoteknisk undersökning, ska utföras vid 
detaljprojektering av planområdet. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
Konsekvenser av avvikelse från ÖP 
Planförslaget går i linje med målen i kommunens översiktsplan som säger att kommunen 
ska planera nya områden för bostäder och arbetsplatser i områden med bra infrastruktur 
och mitt i arbetsmarknads- och utbildningsområdet Åre-Krokom-Östersund. Här kan 
boendemiljöer med trygghet, service och attraktiva omgivningar med höga natur- och 
kulturvärden utvecklas. Kommunen ska också verka för att möjliggöra ett strandnära 
boende, vilket förslaget i planen uppfyller.  
 
I översiktsplanen finns hänvisningar till Områdesplan för Kaxås (1979) som gäller 
parallellt med översiktsplanen. I områdesplanen anges rekommendationer och riktlinjer för 
markanvändningen i området.  
 
Planförslaget bedöms som förenlig med områdesplanen inom de delar som omfattas av 
område B1, med skillnaden att marken byggs ut med friliggande bostadshus istället för 
parhus. Inom område R5 avviker planförslaget delvis från områdesplanen då detta område 
huvudsakligen föreslås byggas ut med bostäder istället för att bevaras som ett trädbevuxet 
grönområde. I områdets östra del föreslås dock ett naturområde med lekplats. Övriga delar 
av planförslaget avviker från områdesplanen då markanvändning inom området är jordbruk 
(Å) och ingen omfattande nybebyggelse får tillkomma i området. Det sydöstra hörnet av 
planområdet ingår även i område med kulturhistoriskt värdefulla miljöer (K1). Befintlig 
högreservoar (A2) med anslutande ledningar ligger idag utanför planområdets östra gräns 
och bedöms inte påverkas av planförslaget.   
 
Enligt områdesplanen är de gränser som pekas ut för respektive område schematiska och 
kan justeras vid detaljplaneläggning eller detaljstudier. Genomförd MKB visar att 
exploateringens påverkan är måttlig eller liten på områdets natur- och kulturmiljö samt 
jordbruksmark. För vattenmiljön kan planförslaget innebära positiva konsekvenser då 
lokalt omhändertagande av dagvatten och fördröjning sker inom planområdet. Enligt 
landskapsbildsanalysen kommer exploateringen innebära en påverkan på landskapsbilden 
närmast Kaxås samhälle, men påverkan bedöms bli begränsad då delar av bebyggelsen 
skyms av vegetation och höjder i landskapet. Skogspartier öster om planområdet särskiljer 
det nya bostadsområdet från den karakteristiska landskapsbilden och den kulturhistoriska 
miljön längs Kaxbacken. Föreslagen bebyggelse kommer att följa lokala byggnads-
traditioner vilket regleras av bestämmelser för bebyggelsens utformning och placering. 
 
I områdesplanen bedöms markerna närmast Kaxås samhälle vara lämpliga att bebygga ur 
landskapssynpunkt och med tanke på anslutning till vatten och avlopp samt med hänsyn till 
gångavstånd till skola och butik. Planförslaget innebär en större utbyggnad mot nordost än 
den som föreslås i områdesplanen. Utifrån genomförda detaljstudier i form av MKB och 
utredningar samt de kompensationsåtgärder som föreslås för att minska påverkan på natur- 
och kulturhistoriska värden inom området, bedöms dock konsekvenserna av planförslagets 
avvikelse från områdesplanen bli begränsade.   
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Sammanfattning av MKB 
 
Syfte och avgränsning 
Syftet med miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen är att integrera 
miljöaspekterna i kommande detaljplan så att en hållbar utveckling främjas. För att uppnå 
detta ska miljöbedömningen fokusera på den betydande miljöpåverkan som planens 
genomförande kan antas orsaka.   
 
De miljöaspekter som bedöms i MKB:n är: 

 Naturmiljö inklusive påverkan på riksintresset för naturvård 
 Kulturmiljö inklusive påverkan på landskapsbild och riksintresset  

     för kulturmiljövård 
 Vattenmiljö 
 Jordbruksmark 
 Risk- och säkerhet med avseende på ras- och skredrisk. 

 
Avgränsning för vilka miljöaspekter som MKB:n ska bedöma har gjorts mot bakgrund av 
en undersökning och avgränsningssamråd som hållits med Länsstyrelsen i Jämtlands län. 
Det är endast de aspekter som antas kunna innebära betydande miljöpåverkan som bedöms 
i MKB:n. 
 
Samlad bedömning 
I tabellen nedan sammanfattas planförslagets konsekvenser för de olika miljöaspekterna. 
Värden har tillsammans med graden av påverkan lagts samman för att få fram 
konsekvenserna. Bedömningarna har gjorts utifrån de miljöåtgärder som inarbetats i 
planförslaget. 

 
Den sammanfattade miljöbedömningen av planförslaget i förhållande till nollalternativet. (Utsnitt 
från MKB:n).  
 
Riksintressen 
Planförslaget påverkar riksintressena negativt men planförslaget bedöms inte påverka dem 
i sådan omfattning att påtaglig skada uppstår på riksintressena. Hänsyn har tagits i planen 
för att minimera påverkan på riksintressena. Ny bebyggelse har anpassats till terrängen och 
regleras i planen avseende utformning och lägen för att smälta in i den känsliga natur- och 
kulturhistoriska miljön. För att inte störa eller påverka siktlinjer mot eller från den gamla 
byn Kaxås (Övre Kaxås) har två större skogspartier bevarats som avgränsar den nya 
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bebyggelsen från odlingslandskapet i öster och bebyggelsen i Övre Kaxås. Hänsyn har 
även tagits till skyddade fågel- och växtarter i en aspdunge med högt naturvärde för att 
minimera påverkan på arterna. Kompensationsåtgärder för att lindra de negativa effekterna 
på riksintresset för naturvård har vidtagits i och med att ett område i planens norra del 
avsatts som naturområde med ängsmark där gynnsamma förutsättningar skapas för 
fågelarterna i området och dit odlingsrösen eventuellt kan flyttas. 
 
Nollalternativet medför ingen påtaglig skada på riksintressena. 
 
Naturmiljö 
Med inarbetade åtgärder, anpassningar och hänsyn bedöms konsekvenserna för natur-
miljön sammantaget bli måttligt negativa. Naturvärdet på de skyddade arterna som noterats 
inom planområdet är högt, inarbetade åtgärder och hänsyn förbättrar dock graden av 
påverkan på arterna. Störst negativ påverkan har planförslaget på den sydvända slänten ner 
mot Kaxås (naturvärdesobjekt 4). Den tidigare betesmarken är mycket gynnsam för 
insekter och fåglar som är knutna till jordbrukslandskapet. Merparten av fågelarterna 
häckar utanför planområdet och att Kaxbackens slänter finns kvar i det omgivande 
landskapet bedöms vara betydelsefullt för deras fortlevnad i området. 
 
Planen medför en negativ konsekvens för aspdungen i öster med höga naturvärden. Plan-
gränsen har anpassats så att merparten av aspdungen där skyddade arter har sin livsmiljö 
bevaras. Påverkan på gråspett och stare har på så vis minimerats.  
 
Planförslaget kan lokalt påverka populationen för rosenfink som häckar i området. Arten är 
sällsynt och har endast påträffats inom planområdet. Fågeln kan aktualisera artskyddet. För 
att säkerställa lämpligt habitat för rosenfinken och övriga fågelarter knutna till jordbruks-
landskapet, har kompensationsåtgärder för de häcklokaler som försvinner vid en 
exploatering, tagits fram. Ett cirka 1 hektar stort område har lagts till i planens norra del 
för att gynna förutsättningarna för de fåglar som häckar i området. Ingen byggnation får 
ske här och planen reglerar ytan som naturområde där ängsmark ska finnas. I plan-
beskrivningen föreslås en viss mängd buskvegetation och en anpassad ängsskötsel som 
kommer att gynna örtrik flora och insektsfauna. Med dessa anpassningar skapas 
gynnsamma förutsättningar för rosenfinken och övriga fågelarters livsmiljöer och fåglarna 
bedöms med inarbetade åtgärder kunna häcka i området i samma utsträckning som idag.  
 
Nya infarter till villatomter riskerar att förstöra artrik vägkant med artrik flora längs med 
Övre Kaxåsvägen. Kompensationsåtgärd regleras i planen genom plantering av ängsmark 
med liknande flora utmed planerade vägslänter vilket bidrar till en gynnsam livsmiljö och 
spridningskorridorer för växter och djur i området. Anläggandet av ängsmark säkerställs 
genom planbestämmelse.  
 
Artskyddsdispens har sökts för de fridlysta växterna blåsippa, gullviva och revlummer då 
de påverkas av planerade åtgärder. Bevarandestatus för skyddade växter bedöms inte 
förändras av planförslaget då växterna är av vanlig art lokalt och regionalt.  
 
För genomförande av planen måste biotopskyddade objekt tas bort vilket medför stora 
negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden. En av murarna är bevarandevärd då 
den uppvisar rik påväxt av lavar, bland annat signalarten bårdlav. Kompensationsåtgärder 
för borttagandet av objekten blir nödvändiga och tas fram av länsstyrelsen i samband med 
dispensansökan. Dispens har sökts för de sju biotopskyddade objekten som påverkas av 
planen. 
 
Nollalternativet innebär inga konsekvenser. 
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Landskapsbild och kulturmiljö 
Med inarbetade åtgärder, anpassningar och hänsyn bedöms konsekvenserna för landskaps-
bild och kulturmiljö sammantaget bli små negativa. Planen medför en påtaglig förändring i 
landskapsbilden. Landskapsbildsanalysen visar att nytt bostadsområde kommer bli synlig 
på långt avstånd. Skogspartierna öster om samhället bidrar dock till att minska 
exploateringens påverkan på landskapsbilden då de döljer delar av den nya bebyggelsen 
och särskiljer den från bebyggelsen längs Övre Kaxåsvägen. Vegetationen och höjdryggen 
ovanför exploateringsområdet medför också att den nya bebyggelsen inte bryter 
horisontlinjen och därmed inte blir lika framträdande i landskapet. 

 
Visualisering av planområdet efter genomförd exploatering, vy från andra sidan Hällsjön. Utsnitt 
från Landskapsbildsanalys, Sigma Civil 2019. 
 
Arkeologisk utredning har bedömt att det inte finns några fornlämningar inom plan-
området. 
 
Ny bebyggelse har anpassats till terrängen och regleras i planen avseende utformning och 
lägen för att smälta in i den kulturhistoriska miljön och för att inte störa eller påverka 
siktlinjer mot eller från den gamla byn Kaxås (Övre Kaxås). Negativa konsekvenser på 
enskilda kulturmiljöobjekt bedöms som små, lämningarna är av vanlig och känd typ. 
Odlingsrösen och stenmurar med koppling till det äldre jordbruket kommer att påverkas 
negativt av förslaget genom att de måste tas bort, helt eller delvis. Effekten av exploatering 
i området blir att agrara strukturer riskeras att splittras och kulturhistoriska samband 
försvagas. Skyddsbestämmelse har lagts in på plankartan för stenmuren i sydöst för den del 
av muren som idag är bäst bevarad. Anvisningar för hur stenmuren i öster kan bevaras och 
skyddas under byggtiden, anges i planbeskrivningen. 
 
Skyddsbestämmelser har lagts in i plankartan för ladan, med kulturhistoriskt värde vilket är 
positivt ur kulturmiljösynpunkt. Tillgängligheten till ladan ökar och byggnaden får 
uppmärksamhet genom att den kommer ligga vid infarten till friluftsområdet i norr. 
 
Nollalternativet innebär inga konsekvenser. 
 
Vattenmiljö 
Det finns möjlighet till positiva konsekvenser på vattenmiljön på grund av att det sker ett 
lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten i planförslaget. Förorenings-
belastningen från dagvattnet generellt bedöms minska jämfört med nuläget. Planförslaget 
medför att åtgärder krävs för att fördröja och rena dagvattnet innan det når recipienten 
Hällsjön. Föreslagna åtgärden i form av stenkistor, krossdiken, svackdiken och vägdiken 
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bedöms vara tillräckligt för att recipientens status inte ska försämras och att ställda 
miljökvalitetsnormer på Hällsjön kan uppfyllas. 
 
Nytt bostadsområde kan anslutas till befintlig VA-nät. Enligt beräkningar har avlopps-
reningsverket kapacitet att omhänderta den tillkommande föroreningshalten från spill-
vatten. Vattenverket har tillräckliga volymer för dricksvattenförsörjning i området. 
 
Nollalternativet innebär inga konsekvenser. Vattenfrågorna vid en liten kommande 
exploatering hanteras i enskilda bygglov enligt kommunens dagvattenstrategi. 
 
Jordbruksmark 
Planförslaget bedöms medföra en liten negativ konsekvens på jordbruksmarken. 
Möjligheterna att åter nyttja marken för jordbruksändamål är nära obefintlig vilket gör att 
jordbruksmark som resurs inom kommunen minskar. Jordbruksmark behöver tas i anspråk 
för exploatering av kvartersmark. 
 
Ett ianspråktagande av jordbruksmarken bedöms dock tillgodose ett väsentligt samhälls-
intresse. Projektets är av stor betydelse för Kaxås framtida utveckling. Planen främjar 
landsbygdsutveckling och arbetstillfällen kan skapas genom ökat befolkningsunderlag, den 
nedläggningshotade skolan kan tryggas. Relaterat till detta bedöms ianspråktagandet av 
jordbruksmark vara motiverat. Exploateringen sker strategiskt och i anslutning till redan 
befintligt samhälle med infrastruktur och VA-nät. Den totala arealen av jordbruksmark 
som planförslaget tar i anspråk utgör cirka 2 % vilket är litet i förhållande till den samman-
hängande jordbruksmarken på Kaxbackens sluttningar. Exploateringen sker strategiskt och 
i anslutning till redan befintligt samhälle vilket inte bedöms försvåra fortsatt brukning av 
intilliggande ytor eller fragmentera större sammanhängande jordbruksytor. Ett till-
kommande område i norr som idag utgörs av obrukad ängsmark, regleras på plankartan 
som naturområde med ängsmark. Bestämmelsen säkerställer att området fortsatt kommer 
fungera som öppen naturmark vilket medför en positiv effekt på jordbruksmark som resurs. 
 
Planförslagets lokalisering följer områdesplanen som är framtagen för Kaxås. I områdes-
planen anger dåvarande Lantbruksnämnden att jordbruksmarken för aktuell plan är svår att 
bruka ur jordbrukssynpunkt på grund av de branta sluttningarna. Konflikter med jordbruks-
intressen bedöms som mycket små i områdesplanens avgränsade område. Planområdet 
omfattas till största delen av denna avgränsade yta. 
 
Av de studerade lokaliseringar har planförslagets lokalisering bedömts som den bästa ur 
jordbrukssynpunkt då minst värdefull jordbruksmark tas i anspråk. Övriga studerade 
alternativ bedöms påverka jordbruksmark av högre värde eller riskerar att komma i stor 
konflikt med kulturhistoriska intressen. 
 
Nollalternativet innebär inga konsekvenser. 
 
Ras och skred 
Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ konsekvens för miljöaspekten ras och 
skred. Om exploateringen sker i enlighet med den föreslagna utformningen och föreslagna 
försiktighetsåtgärder i den geotekniska utredningen, bedöms marken vara lämplig för 
planerad bebyggelse.  
 
Nollalternativet innebär inga konsekvenser. 
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Nollalternativet samtliga miljöaspekter 
Nollalternativet antas innebära att områdets nuvarande markanvändning till stor del 
fortsätter som i nuläget. Befintliga bostäder finns kvar och största delen av ytan utgörs av 
åkermark och naturområde. Om aktuellt planförslag inte genomförs förväntas en viss 
ökning av bebyggelsen inom planområdet utifrån privata fastighetsägares önskemål. Detta 
antas dock ske i en mycket mindre omfattning än i planalternativet och endast enstaka 
bostäder tillkommer. För samtliga miljöaspekter bedöms nollalternativet inte leda till 
negativa konsekvenser för miljön då endast enstaka bebyggelse tillkommer i 
nollalternativet och att denna bebyggelse bedöms ske i så pass liten omfattning att det inte 
påverkar miljön.  

 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Detaljplanen har upprättats av Sigma Civil genom planarkitekt Gustav Karnell på uppdrag 
av Danir Fastigheter, i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Bygg- och 
miljöavdelningen på Krokoms kommun genom planarkitekt Elin Novén. Miljökonse-
kvensbeskrivningen har upprättats av Sigma Civil genom Cecilia Flygare och Josefin 
Wildstam. Kommunen står för myndighetsutövningen i samarbetet. 
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