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Förord
Ella, med blicken mot framtiden är omslag på Krokoms kommuns nya översiktsplan.
Vilken framtid får Ella och alla andra i vår kommun?

I denna framtidsplan vill vi göra plats för växtkraft och inrikta oss på mål 
som är grunden för en hållbar och framgångsrik Krokoms kommun.

Krokom har tillgångar som vi i översiktsplanen särskilt vill lyfta fram och bygga vi-
dare på:

• De gröna näringarna med jord-  och skogsbruk, rennäring och turism.
• De små och stora företagen.
• Den barnrika kommunen med en stor andel barnfamiljer.
• Det geografiska läget i ”stråket” med kommunerna Östersund i öster och Åre i 

väster.

Kommunmedborgarnas medverkan är alltid viktig och vi vill fortsätta det samtal som 
påbörjades i byaturnén som inledde planarbetet.

Översiktsplanen är ett levande planeringsdokument och ska förändras utifrån de för-
ändrade förutsättningar och möjligheter som uppstår. 

Aktualiseringar ska ske minst en gång under varje mandatperiod.

Maria Söderberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar hur kom-
munen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelseut-
veckling. Översiktsplanen har betydelse som ett redskap för 
en hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Krokoms kommun har en kommunomfattande översiktsplan, 
antagen 1991. Planen har sedan kompletterats med ett antal 
fördjupade översiktsplaner över vissa delar av kommunen.

De områdesplaner för delområden i kommunen som tillkom-
mit före 1991 har också lagts till översiktsplanen.

Översiktsplanens uppgift är att i en demokratisk process väga 
önskemål angående markanvändning mot de möjligheter som 
tillgången till mark och vatten ger.

Vilka har nytta av planen?
• Allmänheten som kan hämta information om kommunens 

framtidsvisioner och tankar kring mark- och vattenan-
vändning.

• Intressenter som kan hämta vägledning och stöd för idéer 
om mark- och vattenanvändning.

• Kommunens politiker och planerare inom olika sektorer 
som utifrån planen kan hämta ett bra beslutsunderlag 
samt riktlinjer för fortsatt planering.

• Prövningsmyndigheter som får ett underlag för sina 
ställningstaganden som rör kommunen.

Mål och strategier
I de beiga rutorna i planen finns förslag till mål och strategier 
för hur översiktsplanen kan främja kommunens övergripande 
mål att göra plats för växtkraft. Se även Mål och vision för 
Krokoms kommun, KF 12 juni 2012. Se www.krokom.se.

Organisation 
Arbetet har bedrivits inom följande organisation:

Ledningsgrupp
• Kommunstyrelsen

Styrgrupp         
• Maria Söderberg
• Göte Swén
• Lisa Sallin 
• Rolf Lilja
• Owen Laws

Arbetsgrupp      
• Anna Holmer, bygg- och miljöchef
• Tomas Nilsson, fastighetschef
• Hans Öhrberg/Anna-Carin Svedén, näringsliv
• Åsa Sjödin, kommunikationschef
• Anne Dahlgren, stadsarkitekt
• Elin Novén, planingenjör

Referensgrupper
• Föreningar som företräder olika intressen
• Kommunens förvaltningar
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Bygg- och miljönämnden
• Barn- och utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Kommunchefens ledningsgrupp

Kartframställning har utförts av Linda Eriksson, Conny 
Häggman och Stefan Håkansson. Foton tagna av bl a Stefan 
Nolervik, Harry Westermark, Anne Dahlgren. Flertalet bilder 
kommer från kommunens bildarkiv.

Läsanvisning
Flertalet kartor redovisas i pappersformat. För några kartor 
finns hänvisning till webbadress. 

På hemsidan finns också underlag utöver det som återges i 
denna skrift. Se www.krokom.se/oversiktsplan.
På sidan 67 finns en förteckning över länkar som vi hänvisar 
till i dokumentet.

Färgade textrutor:

             Beige ruta: kommunens mål och strategier

Grön ruta: synpunkter från medborgare

Grå ruta: hänvisning till adresser, sid 67

INLEDNING

Mål:
Kommunens övergripande mål ”Vi gör plats för 
växtkraft” ska synliggöras inom alla olika uppdrag 
och ansvarsområden som kommunen har. Vi bygger 
vidare på att skapa livskraft för människor, företag, 
jord-, skogsbruk och naturresurser i vår kommun. 
Översiktsplanen visar de strategiska val som ger 
grunden för ”det goda livet” i Krokoms kommun.
• Översiktsplanen ska ge kommuninvånarna möj-

lighet att engagera sig i planeringen för service, 
arbete, boende, trygghet, utbildning, upplevelser 
och vård av miljön.

• Skapa möjligheter för företag att etablera sig och 
för människor att bosätta sig så att kommunen 
kan växa. 

• Visa hur näringarna, boendet och miljön på 
landsbygden kan stärkas.

• Styra planering och lokalisering av bebyggelse 
så att de viktiga gröna basnäringarna skyddas 
och ges möjlighet att utvecklas.

• Visa hur kommunens del av stråket Åre-Kro-
kom-Östersund ska planeras så att hela kom-
munen får ännu bättre förutsättningar att växa.

• Vara grunden för en samhällsplanering och ett 
byggande som skapar ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Inriktningen är att alla delar av kom-
munen ska ges goda förutsättningar för utveck-
ling.
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INLEDNING

Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen under varje man-
datperiod besluta om planen är aktuell eller behöver förnyas. 
Krokoms översiktsplan från 1991 har inte i sin helhet setts 
över. Däremot har den förnyats i olika delar. Den nu aktuella 
planen utgår i vissa delar från den ”gamla” översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner för olika delar av kommunen och 
ett tillägg till planen som behandlar lokalisering av vindkraft 
har tagits fram. De planerna gäller ännu om inte annat anges i 
denna plan.

Kommunen är skyldig att ta upp frågan hur kommunen avser 
att tillgodose riksintressen. I övrigt är möjligheten stor att ta 
fram den översiktsplan som kommunen behöver för att utgöra 
det underlag som gör bäst nytta för framtida ställningstagan-
den.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2010, Ks §33, att en 
ny översiktsplanering över Krokoms kommun skulle påbör-
jas.

Viktiga frågor inför planarbetet
• Vad är möjligt att utveckla och ge plats för inom kommu-

nen eller kommundelen?
• Var ska vi planera för utbyggnad av boende och infra-

struktur?
• Vilka näringar har betydelse och kommer att ha betydelse 

för kommunen?
• Vad är värt att skydda och värna om?

Beskrivning av kommunen
Krokoms kommun gränsar till Östersunds kommun i öster, 
Åre kommun i väster, Norge i nordväst och Strömsunds kom-
mun i norr och är till ytan 6 813 km² stor. Kommunen med sin 
nuvarande utbredning bildades 1974, då kommunerna Rödön, 
Föllinge, Alsen och Offerdal slogs samman.

Större tätorter i kommunen är: Änge, centralorten Krokom 
samt Föllinge, Ås, Nälden, Dvärsätt m fl. Antalet  invånare 
uppgår till cirka 14 643 personer (2013-12-31). Under senare 
år har befolkningen ökat.

Ökningen har skett i kommunens sydvästra del, där kommu-
nen gränsar mot Östersunds kommun. De norra och västra 
delarna av kommunen minskar sin befolkning.
De traditionella näringarna skogs- och jordbruk har en stor 
betydelse för kommunen. I de fjällnära delarna har turismen, 
med framför allt jakt, fiske, skoter, skidsporter och vandring 
tagit plats.

I kommunens södra del finns sedan många år tillbaka större 
verkstadsindustrier där Andritz Hydro (tidigare Waplans me-
kaniska), Hallströms verkstäder och Näldens värmeindustri är 
de största arbetsgivarna.

I Åsbygden och Rödön som gränsar till Östersunds kom-
mun, med cirka en mil till Östersunds centrum finns ett antal 
företag med varierande inriktning. Här sker även stor in- och 
utpendling till Östersund.

Planen ska vara utställd för 
granskning i minst 2 månader

2012 2013 2014 2015

Samråd med
referensgruppen

Förslaget skickas på 
samråd i februari

Beslut att skicka  
till KS i januari

Antas i KF 
i februari

Samråd i
byarna 2012

Tidplan
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INLEDNING

Gällande planer och program
En kommunomfattande översiktsplan antogs 1991. Ett antal 
områdesplaner har antagits av fullmäktige. De utgör numera 
fördjupningar av översiktsplanen och omfattar nedanstående 
områden. Planerna gäller parallellt med denna översiktsplan:

• Aspås 1978 (1996, ej antagen)
• Änge-Ede 1979
• Nälden-Vaplan 1979
• Föllinge 1979
• Kaxås 1979
• Rörvattnet 1980
• Krokom-Dvärsätt 1980
• Åkersjön 1981
• Trångsviken 1981
• Lakavattnet 1982
• Almåsa 1983
• Ås-Lugnvik 1992
• Rödön 1994
• Åsbygden 1997
• Södra Ås (ersätter delvis Ås-Lugnvik) 2006
• Vindkraft i Krokoms kommun 2010-2011

Regional Utvecklingsstrategi
En förnyad länsövergripande strategi, RUS (Regional Utveck-
lingsstrategi) 2014–2030 tas fram av Regionförbundet. Den 
ska bland annat utgöra grunden för utveckling av visioner och 
mål för Jämtlands län.

”En region att längta till och växa i” är en vision av Jämtlands 
län år 2030. 

Prioriteringar sker inom områden där förutsättningarna är 
goda för ett hållbart och expanderande näringsliv. Hänsyn ska 
tas till resurseffektivitet, jämställdhet, mångfald, god folk-
hälsa och ungas möjligheter.

Tillväxten ska ske med utgångspunkt i de tre områdena som 
är grunden för en hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
miljömässiga och den sociala dimensionen.

Smart tillväxt: 
 - Fler arbetstillfällen och fler företagare med stöd av god 

tillgång till riskkapital. Förädla våra råvaror mer i länet 
och stärk landsbygdens förutsättningar. Universitetet 
upprätthåller spets inom länets profilområden.

 - Fler elever uppnår gymnasieexamen och går vidare till 
högre utbildning. God tillgång på näringslivsanpassade 
vidareutbildningar.

Hållbar tillväxt: 
 - Ökad produktion av förnybar energi och uthållig tillförsel 

för länets företag  och hushåll. Hög energieffektivitet 
inom alla sektorer och ett oberoende av fossil energi. 
Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för att han-
tera klimatförändringar. Ingen uranbrytning.

 - Fortsatt tillväxt inom besöksnäring som uppfyller håll-
barhetskriterier. Ett aktivt och skapande kulturliv, särskilt 
för barn och unga. Fler företag inom kulturella och krea-
tiva sektorn och koppling till länets attraktionskraft.

 - Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa 
avstånden. Bredbandsnät med hög kapacitet och god 
service kan erbjudas alla invånare.

Tillväxt för alla: 
 - Hälsa och förutsättningar, oavsett funktionsförmåga, 

på lika villkor för hela befolkningen. Ett tryggt län och 
en väl fungerande jämlik och jämställd social välfärd. 
Hälso- och sjukvården erbjuder länsinvånarna högkvali-
ficerad vård.

 - Länet tillhör de mest attraktiva i landet för unga kvinnor. 
Bra och välutvecklat mottagande av alla nya länsinvå-
nare. Att åldras i Jämtlands län innebär möjligheter för 
individ och samhälle. Andelen utomnordiskt födda är 
detsamma som riksgenomsnittet.

Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län
Medan den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har ett 
förhållandevis långt tidsperspektiv och en bred inriktning har 
tillväxtprogrammet ett kortare tidsperspektiv och har fokus på 
åtgärder för att öka sysselsättningen i länet.

Programmet utgår från regeringens nationella strategi för 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och med 
utgångspunkt i följande prioriteringar:

• Innovation och förnyelse
• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Tillgänglighet
• Strategiskt gränsöverskridande samarbete
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INLEDNING

Röster från byaturnén

Vad ger utveckling i kommunen?

Sammanfattning av de synpunkter som kommit fram från 
medborgare bland annat vid möten i byarna:

• Tillgång till bredband. Kommunikation med en bra 
nätuppkoppling är en förutsättning för att kunna 
locka företag och inflyttare.

• Möjligheter att erbjuda attraktiva tomter i sjönära 
lägen för fritidsboende eller permanentboende.

• Utveckling av turistnäringen. Den är dock svår att 
försörja sig på när aktiviteter sker i liten skala med 
begränsad säsong.   

                          
• Marknadsföring av besöksmål. Upprustning av skyl-

tar, rastplatser m.m.

• Basnäringarna jord- och skogsbrukets stora bety-
delse.

• Byarna Nälden, Ytterån och Trångsviken kan utveck-
las genom utpekande av industrimark och mark för 
bostäder.

• Pendlingsmöjligheten till Krokom/Östersund kan 
förbättras bland annat genom ytterligare ett tågstopp 
i kommunen.

• Krokom bör utvecklas som centralort med ett tydligt 
centrum och koppling till Krokomsporten och Kro-
komsviken.

• Behov av att skapa ett tydligt centrum i Ås. Bra 
boende, service och aktiviteter för alla olika åldrar är 
angeläget.

Byaturné
Som inledning på planarbetet genomfördes under hösten 2011 
och våren 2012 en ”byaturné”, i avsikt att samla kunskap och 
framtidsidéer i byarna runt om i kommunen.

De synpunkter som kom fram vid mötena handlar till stor del 
om kommunikationer, turism och areella näringar. I Krokom 
och Ås lyftes frågan om centrumutveckling.

Kartan visar de byar som besöktes under turnén.

Här hittar du mer information:
• Kartor över fördjupade översiktsplaner på kommunens 

hemsida.
• Regional utvecklingsstrategi (RUS) regionjamt-

land.se, sid 67
• Regionalt tillväxtprogram, Länsstyrelsen, sid 67
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BEFOLKNING

Befolkning
Stor inflyttning i hela kommunen, men...
Kommunen har en stadigt ökande befolkning. Det beror 
framför allt på många fler inflyttare än utflyttare i kommunens 
södra delar. Där är också födelseöverskottet stort. 

Även i kommunens mellersta och norra delar är inflyttningen 
stor, dock inte lika stor som befolkningsminskningen. I den 
mellersta delen kompenseras en liten flyttningsförlust av ett 
litet födelseöverskott.

I den norra delen är däremot antalet döda betydligt fler än 
antalet födda. Det är framför allt därför befolkningen minskar 
i den delen av kommunen. 

En utmaning för den norra delen är att ytterligare öka den 
relativt stora inflyttningen för att kompensera utflyttningen. 
Därför bör närmare studier göras vilka åldersgrupper som 
flyttar in och vad som har lockat dem att flytta.

Mål:
• Kommunens befolkning ska fortsätta att växa.
• Kommunens södra och mellersta del utvecklas i 

samklang med Åre-Östersund.
• Kommunens norra del får en inflyttning som 

kompenserar eller överstiger utflyttningen. 

Tabell 2 Genomsnitt per år perioden 2008-2012 samt år 2013
Norra Mellersta Södra

Födda 32/33 44/40 86/85

Döda 64/64 31/28 54/68

Födelseöverskott -32/-31 13/12 32/17

Inflyttade 178/372 312/315 571/544

Utflyttade 200/266 323/381 493/530

Flyttnetto -22/106 -11/-66 78/14

Befolkningsförändring -54/75 2/-54 110/31

Befolkningstotal* 3 769 3 853 7 021

Prognos 2018 3  509 3 909 7 405

* 2013-12-31

Tabell 1 Genomsnitt per år hela kommunen 2008-2012
Ålder Inflyttning Utflyttning Netto

0–4 91 39 52

5–9 45 28 17

10–14 26 23 3

15–19 54 82 -28

20–24 127 207 -80

25–29 119 95 24

30–34 98 54 44

35–39 68 43 25

40–44 46 46 0

45–49 36 37 -1

50–54 25 34 -9

55–59 22 21 1

60–64 22 22 0

65–69 16 19 -3

70+ 21 26 -5

Befolkning fördelat på ålder och kön i norra, mellerska och södra 
delen. Gula staplar visar prognos 2019. Blå staplar visar procent män 
av befolkningen. Röda staplar visar procent kvinnor av befolkningen.

                             Norra                                                          Mellersta                                                           Södra
Staplarna visar procentuell fördelning inom varje delområde och motsvarar inte antalet medborgare.

Norra
Hotagen, Rönnöfors, 
Offerdal, Föllinge och 
Laxsjö

Mellersta
Alsen, Näskott och 
Aspås

Södra
Ås och Rödön
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BEFOLKNING

Hälsofaktorer

Folkhälsopolicy i Jämtlands län
Sveriges nationella mål för folkhälsa är ”att skapa samhäl-
leliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen”. Till hjälp för att nå detta finns elva målom-
råden. I Jämtlands län har under år 2010 en folkhälsopolicy 
arbetats fram. Stor enighet råder kring att fokusera på de 
första nationella målområdena som handlar om livsvillkor. I 
folkhälsopolicyn är områdena indelade i: 

• Trygga uppväxtvillkor 
• Utbildning och arbete 
• Hälsofrämjande miljö 
• Delaktighet och inflytande

Krokoms kommun följer också de utifrån genusperspek-
tiv jämställdhetspolitiska delmålen som handlar om jämn 
fördelning mellan män och kvinnor vad gäller makt och 
inflytande, ekonomiska villkor och det obetalda hem- och om-
sorgsarbetet. Kommunen står också bakom målet att våld mot 
kvinnor ska upphöra.

Hälsa på lika villkor
Enligt Landstingets rapport (baserad på Folkhälsomyn-
dighetens nationella undersökning) från 2010 är hälsoläget 
i kommunen ungefär i samma nivå som övriga kommuner i 
länet. En ny länsrapport redovisas under 2014.

Kommunen har en något högre utbildningsnivå än andra 
kommuner utanför Östersund. Övriga små skillnader är att 
personer i Krokom och Åre kommuner uppger en högre andel 
med psykiskt välbefinnande än i länet i övrigt.
Till viss del speglar åldersstruktur och utbildningsnivå häl-
soläget i kommunerna. Det kan dock inte förklara allt utan 
andra lokala förhållanden har förmodligen också betydelse.

En bra uppväxt och ett rikt socialt liv 
Krokom är en kommun med många barn. En bra skola/
barnomsorg med kvalité och trygghet är ett viktigt ansvar som 
vilar på kommunen. Skolan i kommunen håller överlag en 
bra kvalité. Det finns dock ändå utmaningar där kommunen 
arbetar vidare.

Föreningslivet och engagemang i kultur- och fritidsaktiviteter 
är en sammanhållande faktor för människor i en bygd. Det 
är också de boende i kommunens byar och tätorter som har 
kraften att skapa en gemenskap som blir en viktig del i att 
utveckla bygden.

Folkhälsorådet
Krokoms kommun har upprättat ett särskilt folkhälsoråd med 
uppgiften att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt vara en trygg 
och säker kommun att leva, bo och verka i.” Inom rådet ryms 
folkhälsofrågor för alla åldrar men med en särskild inriktning 
på barn och unga.

Mål:
• Kommunen ska fortsätta arbeta för en god hälsa på 

lika villkor för samtliga kommunmedborgare. 
• Kommunen ska följa de jämställdhetspolitiska målen.
• Föreningsliv och engagemang i byföreningar ska 

uppmuntras.
• Barnkonventionen är vägledande vid beslut i kommu-

nen.
• Genusperspektivet ska tydliggöras i den fysiska 

planeringen. 

• Barn och ungas medverkan i den fysiska planeringen 
ska utvecklas.

• Kommunens ”behörigetsmål”, dvs att alla elever som 
slutar nionde klass ska ha godkända betyg som ger 
behörighet att söka till gymnasiet ska uppfyllas.

• Kommunen verkar för god tillgänglighet där fysiska 
hinder samt språkliga och funktionella hinder för 
delaktighet i samhället ska undanröjas.
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Krokom – en bra boplats för alla

Attraktivt boende
I kommunen finns tillgång till områden som ger förutsättning-
ar för bra boende med närhet till natur- och kulturupplevelser.
Utveckling av bostadsområden vid Storsjön ger också närhet 
till ett flertal arbetsplatser och kommunikationer till andra 
delar av landet genom tåg- och flygförbindelser. 

I andra delar av kommunen kan jord- och skogsbruk, jakt, 
fiske, turism och ett boende i stora natursköna områden vara 
värdefullt för att ge grunden till att kunna bo kvar och att 
locka inflyttare.

Äldre
Antalet äldre människor med behov av anpassade bostäder 
kommer i framtiden att öka. Ökningen sker till största delen 
i kommunens sydöstra del men behov av olika boendeformer 
finns även på andra platser i kommunen.

Vid en översyn av behovet av äldreboende, kan konstateras 
att en utbyggnad av ett stort antal platser kommer att behövas 

i framtiden. Behovet omfattar både trygghetsboende för dem 
som klarar ett eget boende med tillgång till viss service samt 
ett vårdkrävande särskilt boende.

Boendet bör lokaliseras till de platser där befolkningsunderlag 
finns och där man kan vara så attraktiv att personalrekrytering 
inte är ett problem. Många av de äldre väljer idag att lämna 
kommunen och flytta till  annan ort. Detta kan vara en följd 
av bristen på alternativ vad gäller boende för vissa ålders-
grupper.

Barnfamiljer
Kommunen är en barnrik kommun. Vi har många barn i för-
skolan och skolan om man jämför med andra  norrlandskom-
muner.

Den unga befolkningen bor i huvudsak i kommunens sydöstra 
del som gränsar till Östersunds kommun.

Krokom har här kunnat skapa ett boende som är lämpligt för 
unga familjer med barn. Närheten till en större arbetsmarknad 
i kombination med det attraktiva boendet lockar barnfamiljer.
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Ungdomar
Unga vuxna är den grupp som är lågt representerad i kom-
munens alla delar. Vid en vidareutveckling av infrastrukturen 
inom Östersund-Trondheim kan det skapas en gemensam 
arbetsmarknad och i förlängningen en gemensam boende-
marknad. Delar av kommunen kan komma att bli ett boen-
dealternativ även för de unga vuxna.

Nya svenskar
En utmaning är de utrikes födda som av olika anledningar 
kommer till kommunen. Våra nya medborgare är ofta barn 
och unga människor som har en god utbildning i grunden.

Genom att ta vara på de nya svenskarna kommer de att utgöra 
en resurs i framtiden. Mottagande, boende, arbete och utbild-
ning är avgörande för ett bra fortsatt liv i Krokom.

Under åren 2007–2012 har invandringsöverskottet i gen-
omsnitt varit 36 personer per år, relativt jämnt fördelat under 
åren. Även åldersfördelningen från 1 till 40 års ålder har varit 
jämn.

Mål:
• I stråket Åre–Krokom–Östersund ska att-

raktiva boendemiljöer skapas som även lockar 
unga vuxna till kommunen.

• Kommunen ska fortsätta att skapa attraktiva 
boendemiljöer för barnfamiljer. 

• Kommunen ska erbjuda bostäder med olika 
upplåtelseformer och för varierande behov i 
alla kommundelar.

• Kommunen ska bygga attraktivt boende för 
äldre.
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Hur kan kommunen växa?
Förutsättningarna för att öka befolkningen och locka före-
tag är tillgång till en bra infrastruktur och att vara en del av 
en större arbetsmarknad i samverkan med utbildning och 
forskning. Planeringen av nya områden för bostäder och ar-
betsplatser bör utgå från detta.

E14 och järnvägen som korsar kommunen  i öst-västlig 
riktning i den södra delen av kommunen kommer att kunna 
skapa möjligheter att växa och utveckla både boende och 
arbetsplatser. En strategi som innebär stärkt samverkan mel-
lan kommunerna längs stråket Sundsvall-Trondheim har stor 
betydelse för hela regionen.

Regionförbundet har i samverkan med Länsstyrelsen och 
kommunerna Åre, Östersund och Krokom startat upp ett 
projekt ”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i 
Åre–Krokom–Östersund”. Syftet är att utveckla en gemensam 
region vad gäller arbetsmarknad och bostadsförsörjning.

Växtkraft i hela kommunen
Kommunen är positiv till bosättning i alla delar av kom- 
munen. Planberedskap för nya bostäder finns i tätorterna. 
Här finns outnyttjade planområden som ger utrymme för 
komplettering av boende och verksamheter.

Enstaka utbyggnader av bostäder prövas också som enskilda 
bygglov utan att någon plan har upprättats.

En omfattande utbyggnad av bostäder i områden där 
avstånden till nuvarande kommunal service är långa, förutsät-
ter att service kan lösas på ett hållbart sätt.

En tillväxt av bostäder längs E14/Mittbanan genererar service 
och arbetsplatser. Fler bostäder och en utveckling av närings-
livet längs E14/ Mittbanan ger en tillväxt även inom de tätort-
er och landsbygdsområden som ligger inom pendlingsavstånd 
från ”stråket”.

Ett annat”stråk” som binder samman och har positiv effekt 
på utveckling av bygder är riksgränsöverskridande stråket  
mellan Hotagen och Lierne kommun. Dessa kommuner är 
delar av Vaajma-projektet som har pågått under de senaste 
åren och har syftat till gemensamma mål för utveckling av 
arbetstillfällen.

”Stråkgemenskap” finns även mellan Föllinge-Strömsund, 
som har likartade industristrukturer och till stora delar en 
gemensam marknad.

Ett stråk som har förutsättningar att utveckla näringar, till 
exempel turistnäringen är förbindelsen Änge-Nälden-Trångs-
viken, där ombyggnaden av väg 607 nu är aktuell.

Mål:
• Kommunen ska planera nya områden för bostäder 

och arbetsplatser i områden med bra infrastruktur 
och mitt i arbetsmarknads- och utbildningsom-
rådet Åre-Krokom-Östersund. Här kan boen-
demiljöer med trygghet, service och attraktiva 
omgivningar med höga natur- och kulturvärden 
utvecklas. 

• De näringar som är aktiva i landsbygdsområdena 
är viktiga. Kommunen framhåller betydelsen av 
bra förutsättningar för verksamheterna jord- och 
skogsbruk, rennäring och turism. Bra kommu-
nikationer, vägar och IT är av stor betydelse.

• Landskapsvård liksom skötsel av olika anlägg-
ningar samt en bra information om kommunens 
sevärdheter och besöksmål ska prioriteras.

• Kommunen ska verka för att möjliggöra ett 
strandnära boende.

   Åre-Krokom-Östersund

   Ett alternativ till storstadsregioner, som är attraktivt för           
   inflyttning från övriga Sverige och andra länder.
   ”En motor för hela länets tillväxt.”
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Kommunens delområden

Hotagen
Folkmängd: 307 personer, 2 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   1 900 km², 28 procent av kommunens yta
Gällande planer
• Områdesplan för Rörvattnet.
• Detaljplaner inom Rörvattnet för hotell och boende  

(fri tids hus) samt fritidshusplan vid Valsjön.

Laxsjö
Folkmängd: 353 personer, 2,5 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:  578 km², 8 procent av kommunens yta
Gällande planer
• Områdesplan för Lakavattnet.
• Detaljplan över fritidsområde i Ålåsen.

Föllinge
Folkmängd: 1 088 personer, 7,5 procent av kommunens 
  befolkning
Yta:  1 011 km², 15 procent av kommunens yta
Gällande planer
• Områdesplan för Föllinge och Åkersjön/Bakvattnet.
• Detaljplaner inom tätorten Föllinge och planer för fritids-

områden i Åkersjön.

Rönnöfors
Folkmängd: 266 personer, 2 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   1 470 km², 24 procent av kommunens yta
Gällande planer
Inga områdesplaner eller detaljplaner finns i området.

Offerdal
Folkmängd:  1 724 personer, 12 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   670 km², 10 procent av kommunens yta
Gällande planer
• Områdesplaner finns för Änge-Ede, Kaxås och Almåsa.  
• Detaljplaner inom Änge och Kaxås byar.

Mål:
För utvecklingen av kommunens fem delområden i norr 
är det särskilt viktigt att sträva mot dessa uppställda mål:
• Bra IT för boende, företag och besöksnäring.
• Utveckling av besöksmål för att öka turismens 

betydelse i bygden.
• Förbättrad vägstandard
• Möjliggöra strandnära boende/fritidsboende
• Bra stöd till de små företagen som finns idag samt 

de som kan lokaliseras till  bygden
• Bra stöd till de areella basnäringarna 
• Lägga vikt vid en god planering av kulturlandskapet 

så att attraktionen bibehålls (gäller t ex vindkraft)
• Utveckla tysta miljöer
• Ta bättre vara på inflyttare, genom engagemang och 

personlig service
• Utveckla varumärken och identiteter
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Alsen
Folkmängd: 1 260 personer, 9 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:  540 km², 8 procent av kommunens yta

Gällande planer
• Områdesplan för Trångsviken.
• Detaljplaner för bostäder och verksamheter inom Trångs-

viken samt för bostäder inom Alsen.

Näskott
Folkmängd:  1 790 personer, 12 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   123 km², 2 procent av kommunens yta

Gällande planer
• Områdesplan för Nälden/Vaplan.
• Detaljplaner för bostäder och verksamheter i 

Nälden,Vaplan och Ytterån.

Aspås
Folkmängd:  846 personer, 6 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   258 km², 3 procent av kommunens yta

Gällande planer
• Områdesplan för Aspås.
• Detaljplaner för bostäder i Aspås by.

Rödön
Folkmängd:  3 937 personer, 27 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   180 km², 2 procent av kommunens yta

Gällande planer
• Områdesplan för Krokom/Dvärsätt, översiktsplan för 

Krokoms centrum.
• Översiktsplan för Rödön.
• Detaljplaner för bostäder och verksamheter inom Kro-

kom och Dvärsätt.
• Detaljplan för bostäder m.m. vid kyrkan samt för fritids-

bebyggelse söder om brofästet.

Ås
Folkmängd:  2 886 personer, 20 procent av kommunens  
  befolkning
Yta:   109 km², 2 procent av kommunens yta

Gällande planer
• Översiktsplaner Åsbygden och Södra Ås.
• Detaljplaner ”Ås centrum” samt Sånghusvallen för 

bostäder, skolor m.m.

Mål:
För kommunens fem södra delområden kan målen 
sammanfattas i dessa punkter:
• Tomter för bostäder i attraktiva områden ska 

skapas utan att det inkräktar på åkermarken eller 
mark som bedöms ha höga värden för framtida 
areella näringar.

• Ta vara på och utveckla vissa varumärken, t ex 
Wången, Alsenbygden, Åsbygden, Nälden/Vaplan 
industritradition mm.

• Arbeta för säkra trafiklösningar t ex. vid E14, 
i Ytterån, Trångsviken, järnväg/vägkorsning i 
Nälden, gc-bro över E14 i Ås mm.

• Skapa bra äldreboenden.
• Planera för en tätare och högre bebyggelse i 

Krokoms centrum, verksamheter och fler boende 
kan skapa en levande centralort. Lägg ner större 
omsorg om parker, planteringar och gång-/cykel-
vägar.

• Skapa ett centrum i Ås och ett större utbud av 
boende för alla åldrar.

• Bra förutsättningar för företagen att växa.
• IT och övriga kommunikationer är viktigt att 

utveckla.
• Grönt Centrum ska spela en allt större roll i re-

gionen och i landet.

Här hittar du mer information:
Krokoms kommun producerade under åren 1986 till 1997 en 
serie idéskrifter, ”Sevärt i Krokoms kommun”, vilka i ord och 
bild berättar om olika delar av kommunen. Curt Lofterud står 
för idéer och texter, länk sid 67.
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Fördjupningar
Utbyggnaden längs ”stråket” mellan Östersund och Åre bör 
utgå från den uppbyggda tätortsstrukturen. I Nälden och 
Trångsviken finns utrymme att förtäta bebyggelsen inom 
detaljplanerade områden.

En viss utökning av planområden för utbyggnad av bostäder 
bör ske i Ås, Dvärsätt och Krokom. I Ytterån, Nälden och 
Trångsviken finns möjlighet till utbyggnad av bostäder inom 
gällande planer. Någon utökning av planområden finns inte 
idag men i framtiden kan behov av utökning uppstå.

På Rödön finns förutsättningar att skapa ett attraktivt boende 
med närhet till flygplatsen och de arbetsplatser som etablerats 
och planeras i anslutning till platsen. 

Åsbygden 
Åsbygden utgör ett av de äldsta bofasta jordbruks-
områdena i länet. Planer för Åsbygden har tagits fram i 
omgångar med början i ”kommundelsplan för Åsbygden” 
1967.

Senaste översiktsplanen i Åsområdet antogs 2006 ”Översikts-
plan för södra Ås”, med planer på nya områden för bostäder, 
industri/handel i delar som angränsar till Östersunds kommun.

Åsbygden är ett attraktivt område för framför allt unga famil-
jer med barn. Attraktionen ligger i det storslagna landskapet 
med ännu levande jordbruk i kombination med närhet till 
arbetstillfällen och utbildningar i Östersund.

De gamla byarna längs Åsvägen med Hov och kyrkbyn i 
jordbrukslandskapets centrum utgör ursprungsbebyggelsen i 
bygden. Byarna genomgår en generationsväxling med överlå-
telse av bostäder till unga barnfamiljer.

Viss förtätning sker där nya bostadshus uppförs i anslutning 
till befintliga gårdsbildningar. För att värna jordbruksland-
skapet och den riksintressanta kulturmiljön kan bara en 
begränsad utbyggnad ske i dessa områden.

Nya bostadsområden
Kommunens inköp av mark, planering och försäljning av 
tomter i de södra delarna, först inom Byskogen och senare 
Sånghusvallen har skapat ett nytt befolkningscentrum inom 
bygden. Vid kommungränsen mot Östersund i Sånghusvallen, 
södra Ås har närmare hundra bostäder tillkommit under sen-
are år. Detaljplan med utrymme för ytterligare sextio bostäder 
finns. Inom ”Översiktsplan södra Ås” bedöms att totala anta-
let lägenheter kan uppgå till 200–300 stycken.

Sånghusvallen har hittills bebyggts med enbostadshus men 
detaljplanerna har öppnat för möjligheten att bygga fler- 
bostadshus. 

Utbyggnaden utgår ursprungligen från det gemensamma plan-
program som Östersunds och Krokoms kommuner tog fram. 

Utbyggnad har skett på båda sidor kommungränsen. Det ingår 
i planerna att områdena Sånghusvallen-Brittsbo ska knytas 
samman med väg genom de båda småhusområdena. Ett antal 
små jordbruksbyar finns även på norra sidan om E14.

Torsta/Rösta
År 2012 förvärvade Krokoms kommun fastigheterna inom 
Torsta/Rösta efter beslut från Jämtlands läns landsting att  
avyttra utbildningarna och övrig verksamhet inom området.

Efter övertagandet bildades Grönt Centrum/Torsta AB. Det är 
ett samverkansbolag mellan Regionförbundet Jämtlands län 
och Jämtlands Gymnasieförbund, skogsnäringen, lantbruket 
och träindustrin.

Torsta AB ska fungera som ett nav för utvecklingen av de 
gröna näringarna i Norrlands inland med fokus på Jämtland. 
På programmet står utbildningar, utveckling och rådgivning. 
Idag handlar det om skog, lantbruk, djur, vatten och lands-
bygd.

Jämtkrafthallen
Jämtkrafthallen är en viktig idrottsarena och samlingsplats för 
bygden och nyttjas för många stora arrangemang. Den lockar 
även många tillresande. Hallen förvaltas av ett helägt kom-
munalt bolag.

Åsbacken
Åsbackens handels- och industriområde har en detaljplan 
men har ännu ej byggts ut. Området som är beläget intill E14 
är anslutet till teknisk försörjning och kommer säkerligen att 
vara av intresse för utbyggnad i framtiden.
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Utbyggnad i kulturlandskapet
Åsbygden är ett expansivt område där avvägningar och rätt 
beslut gör att området kan behålla sin attraktivitet med det 
öppna landskapet med utblickar mot sjö och fjäll. 

Med stöd av den översiktsplan som togs fram 1997 ska kom-
munen verka för att kulturlandskapet, bebyggelsestrukturen 
och åkermarken bevaras i större sammanhängande områden.

Mål:
En fördjupad plan över Åsbygden och utveckling av Ås 
centrum ska tas fram.
Inriktningen ska vara att:
• Ge utrymme för nya bostäder i gammal kultur- och 

jordbruksbygd.
• Planera för varierade boendeformer och boende för 

alla åldrar. Skapa ett äldreboende med centralt läge. 
• Utveckla ett centrum med fler aktiviteter i anslut-

ning till Jämtkrafthallen.
• Skapa goda och säkra trafikmiljöer.
• Värna och utveckla ett livskraftigt jordbruk.
• Skapa goda förutsättningar för utveckling av El-

drimmer - ett nationellt centum för mathantverk.
• Utreda möjlig utveckling av Ås båthamn.
• Fortsätta agera för en  säkrare trafikplats vid Ås-

backen samt en bro för oskyddade trafikanter över 
E14.

• Centrum för Gröna Näringar ska utvecklas i sam-
verkan med Åsbygden och bli ett nav i länet och 
unikt i landet.

Vy över Åsbygden. Blomsterhagen ej utbyggd. Trafikplats, gång-, cykel- och ridbro redovisat i planer, ej utbyggt. 
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Krokom, Hissmofors, Aspås och Dvärsätt
En områdesplan för Krokom-Dvärsätt från 1980 föreslår 
bland annat en utbyggnad av bostäder i nordostlig riktning 
längs Indalsälven. ”Kvarnaområdet” har senare detalj- 
planelagts men ännu inte byggts ut. 

Dvärsätt
I Dvärsättsområdet har detaljplaner tagits fram och en utbygg-
nad har skett utifrån dessa.

Aspås
Aspås är med sitt läge nära Krokom och med utsikt över 
fjällvärlden, attraktivt för boende. Stor hänsyn till pågående 
jordbruk måste tas vid en utbyggnad. Kompletteringar i 
jordbruksbyn skedde under 1970- och 80-talen då planer för 
småhus togs fram.

Hissmofors
Stora industriområden karaktäriserar Hissmofors. Sågverket 
och kraftverket är industrier i stor skala. Bostadsbebygelsen 
består av äldre byggnader, bland annat bruksbostäder samt 
senare tillkommen småhusbebyggelse.

Krokomsporten
Behovet av en tydligare koppling mellan Krokomsporten 
och Krokoms cent rum har påtalats. Industriområdet i anslut-
ning till Krokomsporten har en expansionsmöjlighet inom 
nuvarande skogsområde väster om Föllingevägen. Detta bör 
ses som ett reservområde. Idag finns inte behov av ytterligare 
industrimark. 

Krokoms centrum

Mål:
En fördjupad plan över Krokoms centrum och de närlig-
gande orterna samt Krokomsporten ska tas fram.
Inriktningen ska vara att:
• Visa hur Krokom med omgivningar kan växa. His-

smofors, Dvärsätt, Aspås samt Krokomsporten och 
Krokomsviken ska ingå. 

• Förstärka sambandet mellan Krokomsporten, Krok-
omsviken och Krokoms centrum. 

• Planera för en tätare och högre attraktiv ”stadsmiljö” 
som lockar företagare och boende. 

• Skapa en mötesplats och bra trafiklösningar med 
goda parkeringsmöjligheter.

• Lägga ner större omsorg vad gäller grönytor och 
övriga upplevelseoch skönhetsvärden.
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Rödön
 Rödöns läge, med närhet till flygplatsen, det storslagna 
landskapet med kulturvärden ger möjlighet att skapa attrakti-
va bostadsområden.
Samtidigt är förhållandena för pågående jordbruk och nyod-
lingar goda och dessa områden måste värnas.
Vid Rödöns kyrka, i anslutning till skola och förskola har en 
detaljplan för 14 småhus tagits fram. Planering för ytterligare 
bostadsbebyggelse pågår.
En framtida utbyggnad av attraktiv bostadsbebyggelse kan 
prövas i de utpekade områdena i skogsområdet sydost om väg 
609, nära brofästet.
Denna prövning ligger dock långt fram i tiden.

Mål:
Inriktningen ska vara att:
• Värna och utveckla ett livskraftigt jordbruk.Spridd 

bebyggelse ska undvikas i områden med gynnsamma 
förutsättningar för nyodling.

• Arbeta för säkrare trafikmiljöer för oskyddade 
trafikanter.

• Utreda framtida utvecklingsområde för bostäder inom 
skogsområdet sydväst om väg 609.

Rödön med Rödöbron
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Nälden
Nälden/Vaplan har genom åren behållit sin särställning som 
en betydande industriort i Krokoms kommun och i regionen.
Tågstationen i Smedsåsen hade en central roll, där tågen stan-
nade flera gånger per dag. Stationshuset finns ännu kvar men 
perronger är rivna sedan flera år tillbaka.

Många företag har etablerat sig i Nälden och antalet företag 
uppgår i dag till över 30. Bland företagen finns några stora 
arbetsplatser där ibland Hallströms verkstäder (inkl. Näldens 
värmeindustri) med ca 160 anställda, Andritz hydro AB med 
ca 140 anställda samt Pelle och Lisa AB i Valne med ca 14 
anställda. Transportbehovet är stort bland dessa företag. 

Det sker en omfattande in- och utpendling till och från 
Nälden/Vaplan. Pendlingen sker i första hand med bil och till 
viss del med buss.

Tågtrafiken som passerar Nälden är idag ett problem. Detta 
skulle kunna vändas till en tillgång men då förutsätts en höjd 
trafiksäkerhet och en möjlighet att nyttja tåget.

En fördjupad studie vad gäller trafiksituationen i området 
Nälden-Vaplan ska göras. Ett tydligt kommunalt mål är att 
tågen på nytt stannar i Nälden.

Näldens centrum där trafiksituationen ska utredas.

Ytterån
Ytterån med natursköna omgivningar och närhet till strand- 
områden är en attraktiv boendeplats i kommunen. En ar-
betsgrupp i Ytterån har vid ett antal möten diskuterat byns 
framtid. 

Detaljplan för industriverksamhet har tagits fram i Ytteråns 
nord-östra del. Planområdet bedöms inrymma ett antal tomter 
för småindustriverksamhet och därmed kunna möta den efter-
frågan som finns. 

Trångsviken
Trångsviken hade tidigare en gynnsam utveckling med många 
företag och en ökning i befolkning under några årtionden 
fram till i början av 2000-talet. Orten är belägen nära gränsen 
till Åre kommun och omfattas av det ”stråk” som i samverkan 
med Östersund kan utgöra ett tillväxtområde.

Inom det egna ”Trångsviksbolaget” pågår arbete med att öka 
attraktion och inflyttning.

Arbete med att hitta attraktiva bostadstomter pågår.
En planändring har gjorts för att ge kommunens befintliga 
tomter i planlagt område en mer flexibel användning.

Trångsviken

Mål:
Inriktningen ska vara att:
• Tågen ska återigen stanna i Nälden.
• Näldens centrum ska utredas för att uppnå hållbara 

lösningar för logistik och trafiksäkerhet  vid järnvä-
gen och vägar genom orten.

• Företagen inom orterna Nälden, Vaplan, Ytterån och 
Trångsviken ska ges bra förutsättningar att kunna 
utvecklas.

• Trafikmiljöerna ska bli säkrare i de centrala delarna 
av orterna samt vid anslutningen till E14 i Trångsvik-
en.

• Marknadsföring av tomter för bostäder och industrier 
ska förbättras.

• Utreda möjligheter att erbjuda attraktivt boende, helst 
med sjönära lägen.



22         Översiktsplan

HUR KAN KOMMUNEN VÄXA?

Utdrag ur Östersunds översiktsplan

”Översiktsplanen ska medverka till att skapa ett starkt och 
långsiktigt hållbart Åre-Östersunds centrum som är attraktivt 
för långväga inflyttning och som ger positiva spridningseffek-
ter för landsbygden och tätorterna i övriga länet.

Samarbetet mellan Jämtlands län och Tröndelag måste uveck-
las på flera fronter liksom mellan Jämtlands län och Väster-
norrlands län.

Förbättringar av såväl Mittbanan/Meråkerbanan som E14 
ska göras för att förbättra transportmöjligheterna längs axeln 
Sundsvall-Östersund-Trondheim.”

Krokom är positiv till samverkan
De södra delarna av Krokoms kommun  har ett strategiskt 
läge mitt i detta centrum för tillväxt. Här finns goda möj-
ligheter att utveckla attraktivt boende och näringsliv. Ett ex-
empel är Grönt centrum (Torsta AB) i Ås som ger utbildning 
och utrymme för tillväxt av gröna näringar.

Fokus Åre–Krokom–Östersund
”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre–Krokom–Östersund.” Ett pågående samverkansprojekt mellan de tre 
kommunerna, med regionförbundet som huvudman. Se Regionförbundet Jämtlands län, länk sid 67.

Här hittar du mer information:
• Se Regionförbundet Jämtlands län, länk sid 67.

I Krokoms kommun stannar tågen idag endast i centralorten Krokom. Kartan visar stationslägen och befolkningstäthet längs sträckan 
Brunflo–Duved.
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Näringsliv, arbete, kommunikation 
och teknisk försörjning
Sysselsättning 
År 2010 fanns det enligt Statistiska centralbyrån 14 535 
personer skrivna i Krokoms kommun. Av dem arbetade 6 844, 
varav 4 750 på arbetsplatser inom kommunen. De övriga ar-
betspendlade i första hand till Östersund, men även till andra 
delar av länet eller till Norge. Kommunen hade en arbetsin-
pendling på 1 184 personer. Näringslivet i kommunen svarar 
för cirka 65 procent av sysselsättningen. Övriga är sysselsatta 
inom offentlig sektor. 

Näringsliv
Näringslivet i Krokoms kommun består av cirka tusen regis-
trerade företag. Den största delen är små företag med färre än 
tio anställda. De största företagen är verkstadsföretag, andra
betydelsefulla näringar är industri, gröna näringar, turism, 
renskötsel och service.

De tio största arbetsgivarna (förutom kommunen) är Andritz 
Hydro AB, C Hallströms Verkstäder AB, Teknikinformation i 
Krokom AB, Torsta AB, Wången AB, Näldens Värmeindustri 
AB, Krokomsbostäder AB, Norrlands Telecom AB, H Matts-
sons Traktor AB samt Industrianläggningar i Norrland AB. 

Företagen är viktiga för Krokoms kommun. De skapar jobb, 
trygghet, välstånd, underlag till service och ekonomisk till-
växt. Framgångsrika företag attraherar nya invånare som vill 
arbeta, bo och leva i kommunen. 

Ett gott företagsklimat har betydelse för kommunens möj-
ligheter till utveckling. Översiktsplanen är en viktig del i 
Krokoms kommuns arbete för att skapa förutsättningar för ett 
gott företagsklimat. Översiktsplanering gör det bland annat 
möjligt att planera ny mark för företagsetableringar. 

Handel
Befolkningsunderlaget är avgörande för köpkraften. Livsme-
delsbutiker och drivmedelsstationer på landsbygden hamnar 
lätt i utsatta lägen. Krokoms kommun arbetar för att alla 
boende inom kommunen ska kunna nå en rimlig, uthållig och 
långsiktig hållbar struktur av försörjning av dagligvaror och 
drivmedel. Samtidigt som det är viktigt att de mindre orterna 
bibehåller sin service vill Krokoms kommun även se ett starkt 
och attraktivt kommuncentrum.

Kommunfullmäktige beslutade om en handelsutredning och 
en policy för handeln i Krokoms kommun den 7 december 
2011. Kommunens inriktning är tydlig och pekar på vikten av 
bostadsnära livsmedelshandel. Om inte detta är möjligt eller 
lämpligt förordar kommunen Krokomsporten.

Enligt policyn bör även etablering av sällanköpsvaror om 
möjligt lokaliseras till Krokomsporten. 

Torghandel.

Tillverkning av turbin avsedd för vattenkraftverk. 
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Åsbacken
Åsbacken bedöms vara särskilt attraktivt för verksamheter. 
Detaljplan har upprättats men Åsbacken är ännu inte be byggt. 
Läget är strategiskt beläget vid E14, har närhet till Åre  Öster-
sund Airport och järnvägsförbindelser. 

Krokoms kommun kommer att arbeta för etableringar i hela 
kommunen. Kommunen kommer även att samverka med 
Östersunds respektive Åre kommuner för fler etableringar i 
området. 

I arbetsmark nadsområdet kring Östersund-Krokom-Åre bor 
det fler än 70 000 människor. Kommunen arbetar med att ta 
fram en näringslivsstrategi.

Areella näringar
De traditionellt ytkrävande areella näringarna har en framträ-
dande roll i kommunen. Näringarna bör också ges möjligheter 
att växa. Tillgång till nödvändiga markområden liksom bra 
vägstandard är exempel på viktiga förhållanden som skapar 
tillväxt i de areella näringarna.

Möjligheter att bedriva andra verksamheter kan också kom-
plettera basnäringen och därmed bli betydelsefull. Det är 
viktigt att kommunen tydliggör en positiv hållning till jord- 
och skogsbruket. De areella näringarna (jordbruk, skogsbruk, 
rennäring och vattenbruk) liksom rekreation och turism i 
attraktiva natur- och kulturmiljöer ingår som en betydande del 
i det lokala näringslivet.

Kommunen följer en antagen skogsbruksplicy för att bedriva 
skogsbruk på ett hållbart sätt inom de egna skogsområdena.

Jord- och skogsbruk
Enligt en statistiksammanställning för 2006 (LRF 2008, Mats 
Reidius) var cirka 500 personer sysselsatta med jord- och 
skogsbruk i Krokoms kommun. Omkring hälften av dessa var 
sysselsatta i jordbruket och hälften i skogsbruket. 

Viktiga komplement var entreprenader, turism, hästar och 
lokal förädling av trä och mat. Inkluderades all förädling blev 
sysselsättningen ungefär den dubbla. Med även indirekta 
sysselsättningseffekter i servicenäringar blev 30 procent av 
sysselsättningen i kommunen relaterad till jord- och skogs-
bruket. Det är dubbelt upp mot genomsnittet i riket. 

Åkermarken minskar inte så snabbt längre. (Minskning med 
25 ha/år eller 0,3 procent årligen de senaste tio åren, jämfört 
med dubbla minskningstakten föregående tjugoårsperiod. 
Mark i träda var ungefär lika under åren, 169 ha av total areal 
8 548 ha år 2013. Allt enligt jordbruksverkets statistik.
Jordmånen är bra i den kalkrika Storsjöbygden, en hög andel 
av marken odlas ekologiskt (40 procent ekologisk odling  i 
Krokoms kommun 2012). Den småskaliga livsmedelstillverk-
ningen är vida känd. Jämtland är en av tre regioner som 
2011 fick UNESCO:s titel ”Creative city of gastronomy”. 

Krokom har möjliggjort Grönt center, Torsta AB som är ett 
utbildnings- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i 
Jämtlands län. Jord- och skogsbruket är alltså viktiga basnä-
ringar lokalt och har stor betydelse för den globala försörj-
ningen av mat och energi. 

I världen finns i runda tal 0,2 ha åkermark per person, i Sver-
ige och i länet finns 0,3 ha per person och i Krokoms kom-
mun 0,7 ha per person. 

Vi i Sverige konsumerar jordbruksprodukter som kräver en 
åkerareal på 0,4 ha per person. Enligt FAO (Rom 12–13 okt 
2009) behöver livsmedelsproduktionen i världen öka med 70 
procent till 2050 och åkerarealen totalt utökas med drygt 
4 procent per år. Enligt Miljöbalken är jord- och skogsbruket 
av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får 
därför endast bebyggas om det behövs för väsentliga sam-
hällsintressen och inte annan mark kan tas i anspråk. Skogs-
mark som har betydelse för skogsnäringen ska skyddas från 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk (3 
kap 4 § MB).

Nyodling
De långsiktiga målen är snarlika i översiktsplanerna för 
Krokoms och Östersunds kommuner. Förutsättningar för 
nyodling i Storsjöbygden är unikt goda i jämförelse med 
övriga Sverige. Nyodling har skett i bl.a. Ås och på Rödön. 
Kartläggningen som skedde inför gällande översiktsplan med 
hjälp av bland annat LRF bör aktualiseras. 

Vattenbruk
Vattenbruk är en växande näring. Storsjön och Hotagen har 
pekats ut inom projektet ”Aquabest” som lokalisering av 
intresse för denna verksamhet.

Vattenbruk, som hittills har benämnts ”fiskodling” finns i 
Landösjön sedan många år tillbaka. 

Vattenbruket måste styras och följas upp på ett sätt så att 
vattenkvaliteten i våra sjöar inte försämras.
En vattenanvändningsplan för Storsjön som är ett gemensamt 
projekt för kommunerna runt Storsjön och Länsstyrelsen, är 
under framtagande.

Kunskapen om vilken etablering Storsjön kan tåla bör komma 
fram i samband med detta arbete.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Anläggning av ny odlingsmark i Kittelberget, Krokom, 2013.
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Kommunernas kartläggning 1978 visar att Storsjöbygden har unika naturgivna förutsättningar att vid behov utöka åkerarealen.

Mål:
• Jord- och skogsbruket ska ges goda långsiktiga ut-

vecklingsmöjligheter i kommunen.
• Stor hänsyn ska tas till näringarnas naturvärden och 

produktionsvärden vid planläggning och vid beslut i 
olika tillståndsärenden.

• Spridd bebyggelse ska undvikas på brukningsvärd 
åkermark, i skogsbryn av betydelse för jord- och 
skogsbruket eller nära brukningscentrum där jord-
bruket kan störas.

• Samråd med företrädare för jordbruksnäringen ska 
ske i alla ärenden som berör jordbrukets utvecklings-
förutsättningar.

• Arealen brukningsvärd jordbruksmark ska inte mins-
ka, utan bör vid behov i stället kunna utökas där det är 
lämpligt.

• Odling av energigrödor bör ske i områden där mat-
produktion av olika skäl är svår att prioritera.

• Vattenbruket får inte etableras i en skala eller bedrivas 
på sådant sätt att det äventyrar kvalitén i våra sjöar 
och vattendrag.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Mål:
• En näringslivsstrategi ska tas fram i syfte att skapa 

goda förutsättningar för företagande och tillväxt.
• Kommunen ska ha en god framförhållning inom den 

fysiska planeringen gällande mark för företagsetab-
leringar.

• Kommunen ska arbeta för fler etableringar. 
• Kommunen ska arbeta för att underlätta rörligheten, 

så att pendling till arbetsplatserna och utpendling till 
grannkommunerna är ett möjligt val.

• Kommunen ska arbeta för fungerande vägnät och 
övriga kommunikationer t ex IT.

• Kommunen ska skapa goda förutsättningar för före-
tagande och tillväxt.

• Kommunen ska arbeta för att alla boende inom 
kommunen ska kunna nå en rimlig, uthållig och 
långsiktigt hållbar struktur av försörjning av daglig-
varor och drivmedel.

Här hittar du mer information:
• Kommunens skogsbrukspolicy, länk sid 67.
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Rennäring
Rennäringen  bedrivs av fyra samebyar. Huvuddelen av 
renskötselområdet nyttjas av Jingevaerie, Jovnevaerie samt 
Njarke samebyar. Raedtivaerie sameby har betesmarker inom 
ett litet område i kommunens nordöstra hörn.

Markanvändningen för renskötsel omfattar större delen av 
fjällområdet för åretruntbete, men anläggningar, betesmarker 
för olika årstider samt flyttlederna med uppsamlingsställen 
berör även området öster om fjällkedjan, inom jordbruk och 
bebyggda områden.

Det samiska kulturarvet och renskötseln präglas av långsik-
tighet och ett hållbart levnadssätt. De ”funktionella sam-
banden” i årscykeln har stor betydelse i  markanvändnings-
frågor som berör renskötselområden.

Samebyarna har uttryckt en tilltagande oro bl a över de väx-
ande markanspråken på renskötselmarken från turismen, vind-
kraften, gruvnäringen m.fl. Samebyarna är sakägare i planer 
och bygglov som rör fastigheter där det finns renskötselrätt. 

Arbetet med att ta fram renbruksplaner , ett samarbete mellan 
samebyarna och skogsstyrelsen pågår. Planerna beräknas vara 
klara under 2014.
Sametinget bevakar allmänna intressen och ska också alltid 
höras i planärenden som berör renskötselns riksintresseom-
råden.

Turism
Turistnäringens utveckling och framtida konkurrenskraft 
är viktig att värna i Krokoms kommun. Fjällvärlden med 
milsvida utblickar över ett orört landskap är särskilt viktig, 
inte bara för vintersport utan i allt större utsträckning under 
barmarkstiden.

Effekterna av den globala uppvärmningen kan också öka 
betydelsen av en väl fungerande turistnäring även under bar-
markstid. Bortsett från klimatet visar också historien att vad 
som är hög- och lågsäsong har skiftat över tid. 

Länets och kommunens turistiska värden är kopplade till fjäll- 
och skogsbygder. Under vintersäsongen har skoterturismen 
under åren fått allt större betydelse. I skogsbygderna före-
kommer småskalig jakt- och fisketurism. Ett växande intresse 
för småskalighet och naturturism gör nya platser intressanta. 
Denna typ av turism har potential att kunna växa till en bety-
dande näring för länet och för kommunen.

Mycket tyder på att skogslandskapet som rekreationsresurs 
kommer att öka i värde, framför allt för utländska gäster. Det 
handlar då inte bara om jakt och fiske utan även om andra 
upplevelsevärden, där de stora skogarna i sig och den orörda 
naturen utgör det som lockar.

Mål:

Rennäringen
• Rennäringen ska ges långsiktiga utvecklingsmöj- 

ligheter.
• Tidiga samråd ska hållas med samebyarna vid 

bygglov/lokaliseringsprövning, planläggning och 
exploatering inom renskötselområdet. Samebyarnas 
renbruksplaner kan användas som underlag. Undan-
tag från samråd gäller endast komplementbyggnader 
inom tomt.

Turism
• Turistnäringen ska växa och utvecklas på ett hållbart 

sätt så att naturmiljöerna inte utsätts för negativ 
påverkan vid nyttjandet.

• Friluftslivets olika behov ska analyseras vid översy-
nen av friluftslivets riksintresse.

Här hittar du mer information:

• Se karta riksintresse, rennäringen, sid 46, samt ren-
näringens markanvändning, sid 55.

• Se karta riksintressen friluftsliv, sid 49. 
• Se karta riksintresse turism, friluftsliv samt obrutet 

fjällområde, sid 50.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE
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Energiproduktion
Den totala mängden energi som produceras i kommunen 
uppgår till ca 1 460 GWh.

Vatten
Till största delen kommer den producerade energin från vat-
tenkraft. Total årlig produktion från vattenkraften är cirka  
1 360 GWh. Jämtkraft är den största ägaren av kraftproduk-
tion i kommunen, med åtta kraftverk där Hissmofors kraft-
verk är den största med en produktion på ca 320 GWh per 
år. Statkrafts anläggning Oldens kraftverk producerar ca 320 
GWh per år. Den tredje energiproducenten i kommunen är 
EON, som från Stensjön producerar ca 200 GWh. Vindparken 
i Storrun producerar ca 60 GWh per år.

Vind
Antalet vindkraftverk uppgår idag till totalt 22 st. Två mindre 
parker med 8 verk i Råshön och 12 verk i Storrun, vid Old-
sjön samt enstaka verk i Almåsa och i Vallrun. Den totala 
produktionen från vindkraften ger i snitt en årsproduktion på 
ca 100 GWh.

Övrigt (gödsel och grödor)
Ett antal små biogasanläggningar har under senare år byggts 
ut i anslutning till några privata gårdar. I länet finns planer 
på försöksverksamhet med större biogasanläggningar, där 
råvaran består av gröda från åkermark som idag inte nyttjas 
för  jordbruket.

Sol
Många privata byggare installerar solfångare på taken för att 
nyttja solbestrålningen som komplement till uppvärmning 
av den egna bostaden. Krokoms kommun har i sina skolor i 
Åsområdet byggt in ett stort antal solfångare och solceller. 
Skolorna är byggda på ett energisnålt sätt och förbrukar lite 
energi. Solceller och solfångare förväntas ge ett tillskott på 
ca 130 000 kWh per år. Energitillskottet från solen beräknas 
tillföra 50 procent av energibehovet. 

Mål:
• Utbyggnaden av förnybar energiutvinning ska främjas.
• Kommunen ska använda energismarta lösningar vid 

ombyggnader och vid ny bebyggelse.

Vindkraftverk vid Oldsjön. Olddammen i förgrunden är kommunens största energiproducent.

Kraftverket i Rönnöfors har en energiproduktion på ca 14 GWh.

Sånghusvallens skola.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE



28         Översiktsplan

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Kommunikationer 

Väg/järnväg
När befolkning och verksamheter har spridning över en stor 
yta är kommunikationen särskilt viktig. E14 är utpekat som 
strategiskt stråk och utgör, tillsammans med Mittbanan den 
”mittnordiska korridoren”.

Inom Länstransportplanen föreslår kommunen åtgärder inom 
kommunens statliga vägnät. Dessa vägs mot andra kommu-
ners intressen och resulterar i den regionala åtgärdsplanen.
Förutom de allmänna vägarna med staten eller kommunen 
som huvudman finns ett nät av enskilda vägar, oftast med 
vägföreningar som ansvariga.

Mittbanan, som sträcker sig mellan Sundsvall och Storlien 
(vidare på Meråkerbanan till Trondheim), är en mycket viktig 
kommunikation för person- och godstrafik. Spårtrafiken på 
Mittbanan beräknas öka från 31 tåg per dag till 54 tåg år 
2020–2040.

Europaväg 14, väg 340 samt Mittbanan utgör riksintresse för 
kommunikation. E14 är också rekommenderad transportväg 
för farligt gods. Bestämmelser för åtgärder i anslutning till 
vägar och järnvägar, se sidan 34.

Kommunen ska samråda med Trafikverket vid planläggning 
och lovprövning belägen nära järnväg.

Åre Östersund Airport
Flygplatsen på Frösön fyller en mycket viktig funktion i 
regionen. Platsen och dess tillgänglighet är av avgörande 
betydelse för turismens utveckling i länet. För näringslivet 
med kunskapsbaserade små företag är den en viktig länk till 
större orter.

Långa avstånd gör att alternativa sätt att förflytta sig på inte 
är möjliga. Flygplatsen utgör ett riksintresse och anspråket 
utgör ett schablonområde, ca 1,5 km2 i direkt anslutning till 
start/landningsbanan. Riksintresset omfattar även anslutande 
infrastruktur. 

Områden inom kommunen som berörs av flygplatsen är influ-
ensområde för flyghinder som begränsar höga anläggningar 
samt MSA-ytan (Minimum Sector Altitude). 

Inom en radie av ca 55 km kan höga byggnader, t ex vind-
kraftverk påverka det sk procedurområdet för in- och utflyg-
ningsvägar. Uppförande av höga byggnader, eller andra 
hinder som t ex vindkraftverk, inom dessa ytor kan påverka 
flygprocedurer till och från flygplatsen. Kommunen ska sam-
råda med Trafikverket och Luftfartsverket vid etablering av 
master och vindkraftverk. Kommunen är inte längre berörd av 
begränsningar på grund av flygbuller.

Kollektivtrafik
För kollektivtrafiken ansvarar Regionala kollektivtrafikmyn-
digheten (RKM) som är en del av Regionförbundet.
Myndigheten har upprättat ett program för kollektivtrafik-
försörjning, där mål har fastställts. 

Enligt ”regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län” RUS 
med sikte på 2030 är förbättrade kommunikationer som över-
bryggar de långa avstånden ett övergripande mål.

I länet har kollektivtrafikresandet minskat de senaste åren, 
vilket leder till en sjunkande självfinansieringsgrad, som i sin 
tur innebär ökade kostnader på kommuner och landsting.
För att dämpa kostnadsutvecklingen kommer trafikutbudet att 
minska från 2013.

Skoterleder
Skotern har stor betydelse för rennäringen, skogsbruket 
och turistnäringen. Skotertrafiken kanaliseras av den av 
skoterklubbarna utarbetade skoterkartan, där leder har pekats 
ut. Skotertrafiken kan ge upphov till konflikter mellan skoter-
förare, boende och besökare samt i vissa fall markägare. För-
budsområden där ingen skotertrafik tillåts gäller inom särskilt 
utpekade områden, belägna nära tät bebyggelse samt viss del 
av året inom uppodlad mark (terrängkör ningslagen).
Möjligheten att öppna för friåkningsområden bör undersökas.
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Internet och bredband
Tillgång till en säker och kapacitetsstark internetuppkoppling
blir allt viktigare för alla medborgare. Den ger möjlighet 
att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra 
ekonomiska transaktioner och inköp eller annonsera sin verk-
samhet mot potentiella kunder. En kapacitetsstark internet-
uppkoppling ger också förutsättningar för bättre distansutbild-
ning, företagande, en levande landsbygd och digitala möten 
med bra kvalitet. IT används i alla delar av samhället – från 
lantbruket till skolan, näringslivet och politiken. När allt fler 
tjänster i samhället blir digitala, krävs det att hushåll och 
företag kan ta del av dessa.

En säker och välutbyggd IT-infrastruktur inom Krokoms 
kommun kan bli det som på sikt avgör, om kommunen anses 
vara ett attraktivt alternativ både som bostadsort och för före-
tagsetableringar. En kontinuerlig utbyggnad av fiber pågår för 
att nå ut till de större delarna av kommunen.

Regeringens Bredbandsstrategi sätter det övergripande målet, 
att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. År 2015 bör 40 
procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Det na-
tionella målet år 2020 ska även gälla för Krokoms kommun.

Beroende på gles befolkning, geografiskt läge och stort 
avstånd för anslutning till stamfiber är en realistisk tanke att 
10 procent av befolkningen inte får tillgång till 100 Mbit/s. 
Här kommer det att krävas andra tekniska lösningar för att få 
till gång till internetuppkoppling men till en förmodad lägre 
hastighet. Exempelvis genomför Telia en större satsning för 
utbyggnad av 4G-nätet.

Utgångspunkten är att marknadskrafterna ska ansvara för ut-
byggnaden men i de områden där det inte sker krävs ett lokalt 
engagemang.
 

Mål:
• Kommunens prioriteringar  ska tydliggöras i regionala 

åtgärdsplaner.

Kommunen ska:
• Främja gång-/cykeltrafik i befolkningstäta områden.
• Verka för att kollektivtrafiken ska utvecklas på ett 

gynnsamt sätt.
• Verka för en ny hållplats för tåg längs Mittbanan. 

Lokalisering bör vara Nälden.
• Verka för ett utökat samarbete inom regionen.
• Medverka till att skapa en fossilbränslefri region där 

den gröna”korridoren” Green Highway, kan lyfta. 
• Alla, både medborgare och näringsliv, ska ha tillgång 

till modern informationsteknik (IT) med bästa möjliga 
standard. År 2020 bör minst 90 procent av kommu-
nens medborgare och näringsliv ha möjlighet att 
ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet 
(vilket överensstämmer med regeringens och region-
ens bredbandsstrategier).

Här hittar du mer information:

• Se karta över statliga, kommunala och enskilda 
vägar, sid 34 och länk sid 67.

• Se karta skoterleder och regleringsområden, sid 32 
och länk sid 67.

• Se karta bredband,sid 33 och länk sid 67.
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Bestämmelser för åtgärder i anslutning till 
vägar och järnvägar.

Vägar
Säkerhetsavstånd
För vägar gäller särskilda säkerhetsavstånd, enligt 43, 44 
§§Väglagen (VL), för området närmast vägbanan. Säkerhets-
avstånd ska vara fri från fysiska hinder i form av fasta och 
oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndens bredd är beroende 
av tillåten hastighet. För en väg med tillåten hastighet på; 
• 50 km/tim är säkerhetszonen minst 3 meter
• 70 km/tim är säkerhetszonen minst 7 meter
• 90 km/tim är säkerhetszonen minst 9 meter 
• 110 km/tim är säkerhetszonen minst 11 meter 
För byggnad/anläggning eller åtgärd inom säkerhetsavståndet 
krävs tillstånd från Trafikverket. Tillstånd krävs för till exem-
pel skyltar, reklam, staket, grävning, upplag och andra liknan-
de anordningar.

Byggnadsfritt avstånd
Generellt gäller 12 meter byggnadsfritt avstånd till väg, enligt 
47 § VL. Enligt särskilt beslut av länsstyrelsen gäller 30 meter 
byggnadsfritt avstånd från E14 och E45. Länsstyrelsen är be-
slutande efter samråd med Trafikverket.Avståndet mellan väg 
och vindkraftverk/mast ska minst vara mastens totalhöjd

Byggnad eller anläggning som kan inverka menligt på trafik-
säkerheten får inte,utan länsstyrelsens tillstånd, placeras inom 
det byggnadsfria avståndet.  Detta gäller inte åtgärder inom 
detaljplan eller åtgärder som kräver bygglov. Åtgärder som 
inte kräver bygglov enligt PBL behöver dock tillstånd från 
länsstyrelsen.

Anslutning till allmän väg
Anslutning till allmän väg kräver tillstånd av Trafikverket en-
ligt 39 § VL.Anslutningar som är prövade i detaljplan behöver 
dock inget särskilt tillstånd. Däremot kan det krävas tillstånd 
för åtgärder inom vägområdet.

Mast/Vindkraftverk
Avståndet mellan allmän väg och mast ska vara minst lika stort 
som mastens höjd, mellan vägoch vindkraftverk minst lika 
stort som vindkraftverkets totalhöjd.

Järnväg
Byggnadsfritt avstånd
Generellt bör inte ny bebyggelse tillåtas inom ett område på 30 
meter  från järnväg-ens spårmitt. Verksamheter sominteär 
störningskänsliga och där människor endast tillfälligt vistas, 
kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt, på närmaste spår.
På 30-50 meters avstånd från järnvägen är det på grund av 
bland annat buller svårt att uppnå en god boendemiljö, trots 
bullerreducerandeåtgärder. Mindreparkering, garage och car-
port kan anläggas minst 15 meter från spårmitt. Köryta inom 
parkeringsområde kan anläggas 9 meter från spårmitt.

Mast/Vindkraftverk
Avståndet mellan järnväg och mast ska minst vara mastens to-
talhöjd plus 10 meter.

Avståndet mellan järnväg och vindkraftverk ska vara minst 
vindkraftverkets totalhöjd plus 20 meter.
Vid etablering av master och vindkraftverk behöver hänsyn tas 
till järnvägsanläggningen och dess trafikering utifrån olika as-
pekter. Det gäller även vindkraftverk placerade långt ifrån en 
järnvägsanläggning, då dessa bland annat kan störa Trafikver-
kets interna telekommunikation (MobiSIR).
Samråd ska ske med Trafikverket vid etablering av master och 
Vindkraftverk.

Riskanalyser 
På 30 – 50 meters avstånd från järnvägen är det på grund av 
bland annat buller mycket svårt att uppnå en god boendemiljö, 
trots skyddsåtgärder. Bullerreducerande åtgärder kan behövas 
på avstånd upp till flera hundra meter från spåret. Med anled-
ning av risker med farligt gods samt utsatthet för buller och 
vibrationer är det viktigt att, även vid förtätning av bebyggelse 
i järnvägens närhet, ta fram riskanalyser och utreda om det 
verkligen är lämpligt att bygga på platsen.

Säkerhetsavstånd
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1 får byggnader 
eller någon byggnadsdel av säkerhetsskäl normalt inte före-
komma inom 5 meter  från del av järnvägsanläggningen 
som kan föra högspänning. För höga byggnader kan större av-
stånd alternativt särskilda skyddsåtgärder krävas.

Ledningar
Enligt 44 § VL får inte dras ledningar inom ett vägområde utan 
Trafikverkets tillstånd. Nyanläggningar av luftledning tillåts 
inte nära vägen av trafiksäkerhetsskäl utan avståndet till när-
maste vägbanas ytterkant och närmaste stolpe ska vara åtmins-
tone stolpens höjd. Om en ledning ska korsa järnvägen och/
eller passera Trafikverkets mark, över eller under, krävs att ett 
avtal tecknas med Trafikverket.

Buller
De riktvärden som finns för trafikbuller ska följas vid planering 
av ny beyggelse om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. Avsteg kan under vissa förutsättningar göras om ändå 
god boendemiljö kan uppnås.

Farligt gods
E14 är utpekad som primär väg för farligt gods. Det är dock 
inte förbjudet att köra farligt godstransporter på övriga vägar. 
Alla järnvägar och bangårdar är leder för farligt gods. Riskhan-
teringsprocessen ska beaktas vid framtagande av detaljplaner 
inom 150 meters avstånd från en farligt godsled. 

Riksintressen för kommunikation är:
• Mittbanan och E14. Dessa ingår i det utpekade Trans Eu-

ropean Transport Network nätet (TEN-T) som är av inter-
nationell betydelse.Mittbanan ingår även i NECL (North 
East Cargo Link). 

• Väg 340 är utpekad och har särskild betydelse för regional 
och interregional trafik.

• Krokoms station är utpekad som riskintresse för resan-
debyte för såväl regional/lokal trafik som internationell/
nationell trafik.
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Vatten och avlopp
Kommunens vatten- och avloppsledningsnät omfattar totalt ca 
500 km. Kommunen ombesörjer VA inom de sk verksamhets- 
områdena vilka som regel sammanfaller med detaljplanelagda 
områden.

Kommunen strävar efter att försörja kommunens medborgare 
med vatten från grundvattentäkter, då kvalitén här i allmän-
het går att hållas på en hög nivå. Vattentäkterna skyddas av 
områden som avses fastställas av Länsstyrelsen. Skyddsom-
rådena innebär restriktioner av markanvändningen.Vattnet har 
överlag hållit en bra kvalité genom åren. En ytvattentäkt finns 
ännu kvar i Nälden, där pågår dock arbete för att söka grund-
vattentäkt. Inom Åkersjön sker vattenförsörjningen genom en 
så kallad blandvattentäkt. 

Den närmast förestående uppgiften inom vatten- och avlopps-
försörjningen är att minska läckaget på ledningsnätet.

Kommunen ansvarar för tjugo reningsverk. Det senast byggda 
verket finns på Rödön. 

För att säkerställa tillgången till bra vatten samt en funger-
ande rening av avloppsvatten ska kommunen upprätta en 
VA-plan. 

Renhållning och avfall
Vi står inför en global utmaning som innebär att ett bättre 
omhändertagande av avfall krävs. Att återanvända, återvinna 
och utvinna energi ur vårt avfall är en nödvändighet. 

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material 
och energi, vilket ger minskade utsläpp från produktion, från 
transport och från avfallshanteringen. Återvinningsstationer, 
totalt ca 20 stycken, finns i alla större orter och i  Krokoms 
centralort planeras en ny återvinningscentral. Den kommer 
avsevärt kunna förbättra avfallshanteringen inom orten. Kom-
munen har för avsikt att upprätta en avfallsplan som gäller för 
avfallshantering inom hela kommunen.

Avfallstrappan visar vilka val som kan göras för att minska avfalls-
mängden. Inriktningen bör vara att återanvändning och återvinning 
prövas grundligt innan valet faller på deponi.

Mål:
• En vatten- och avloppsplan ska upprättas.
• En avfallsplan ska upprättas.
• Återanvändning och återvinning ska stimuleras. 

Farligt avfall ska hanteras på ett säkert sätt (kommun-
ens miljöpolicy).

Här hittar du mer information:

• Se karta vattenskyddsområden, länk sid 67.
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Karta över skoterleder (röd linje) samt förbudsområden enligt beslut
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Karta över bredband och byar anslutna till nätet
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Karta över statliga, kommunala och enskilda vägar
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Karta över föreslagna skyddsområden för vattentäkter
Ytterligare skyddsområden som är under utredning finns i: Alsen, Nälden, Ede, Kaxås, Skärvången, Åkersjön och Bakvattnet.

Vattenskyddsområde - norr

Vattenskyddsområde - söder

Vattenskyddsområde - öster



36         Översiktsplan

LANDSKAPET OCH NATURMILJÖN 

Landskap, natur och bebyggd miljö
Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen fastställdes i Sver-
ige i maj 2011. Konventionen betonar ett helhetsperspektiv 
på landskapet och att alla landskapstyper har lika värde; 
landskapet inom både stad och landsbygd, det unika ”var-
dagslandskapet”.

Syftet med konventionen är att förbättra skydd, förvaltning 
och planering av europeiska landskap. Medborgardialogen är 
ett av de viktigaste verktygen i arbetet.

Diskussioner om landskapet och påverkan på landskapet 
förekom en hel del i arbetet med översiktsplanen för vindkraft 
i Krokoms kommun. Den debatten har förts långt efter det att 
planen antagits. Först inför ett genomförande har det blivit 
tydligt vad ingreppen i landskapet innebär.

Kulturmiljöer 
Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande 
bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. 
Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av vär-
defulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga 
kulturminnen och vissa kulturföremål. 

Kulturmiljöerna har präglats av olika epoker i bygdens histo-
ria. Kulturmiljöer med tidigt ursprung finns i spår från gamla 
bosättningar. Lämningar i form av boplatser från stenåldern 
finns längs de flesta av vattensystemen. Från denna period 
finns också hällmålningar och hällristningar, i Gärde och Glö-
sa, och en omfattande pedagogisk verksamhet kring dessa 
.Fångstgropar, ofta mycket långa dominerar i kommunen, 
även fornlämningar från stenåldern fram till mitten av 
1800-talet är vanligt förekommande. Gravhögarna signalerar 
var järnåldersbygden växte fram och hur den senare utveck-
lades till jordbruksbygder i söder. Ödesbölen (lämningar av 
gårdar som oftast övergavs under pesten i mitten på 1300-ta-
let) och gravhögar finns huvudsakligen i Näskott-Alsenområ-
det.

I söder finns de stora välmående gårdarna i bördig jordbruks-
bygd med flera hundra års kontinuitet. Längst i norr finns 
ett fjälljordbruk i byn Gunnarvattnet, som tillkom genom 
Kronans kolonisationspolitik i slutet av 1700-talet. Inte långt 
därifrån ligger den levande fäbodvallen Myhrbodarna. Huset 
Fjällglim i Åkersjön berättar om livet i en fjällby under 1930-, 
40- och 50-talen. 

Krokoms kommun har många kulturmiljöer inom det gamla 
jordbrukslandskapet, med stor utbredning i anslutning till 
Storsjön och inom Offerdalsbygden. Kommunen har också 
en industriell historia med bebyggelse kvar till exempel i 
Nälden, Hissmofors och masugnen i Rönnöfors. Modernare 
miljöer med Ytteråns skola är ett i länet unikt exempel från 
efterkrigstiden. Många av miljöerna med höga kulturvärden 
är utpekade som riksintressen.  

För att kunna få en överblick över kulturmiljöer från olika 
tidsepoker och sprida kunskap och intresse för hembygden 
ska kommunen ta fram ett särskilt kulturmiljöprogram.

Vid detaljplanering ska värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas. Byggnader kan förses med rivningsförbud/skydds-
bestämmelser (q) och/eller varsamhetsbestämmelser (k).

Finnsäter, inom riksintresse för kulturmiljö.

”Vardagslandskap” med utblick över Råshöns vindpark, Offerdal.
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Byggnadsminnen
Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats 
enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det betraktas vanli-
gen som det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i 
Sverige kan åtnjuta. 

Krokoms kommun har byggnadsminnen som speglar olika 
skeden i länets utveckling och visar på vitt skilda livsbetin-
gelser. I kommunen finns också några byggnadsminnen 
som minner om folkrörelsernas spridning i länet kring förra 
sekelskiftet. 

Naturmiljöer
En omfattande tillgång till skogs- och fjällområden gör 
kommunen attraktiv med livskvalité för boende och besök-
snäring, där orördhet och aktiviteter som jakt och fiske har 
stor betydelse.

Turistnäringen som är relativt stor i delar av fjällområdena, 
framför allt i Åkersjön och Bakvattnet kretsar kring aktiviteter 
som jakt, fiske och vintertid skoter. Unika växtmiljöer lockar 
också till blomstervandringar och strövande i skog och mark.

En stor del av kommunens befolkning ser närheten till natur 
och stora, tysta områden, som en viktig kvalité i valet av 
boendeplats. 

Kommunen ställer sig negativ till uranbrytning. En gruvdrift 
inom kommunen eller  i angränsande kommuner för utvin-
ning av uran skulle äventyra miljön i ett större område kring 
Storsjön. Den negativa påverkan på vattenkvaliten skulle 
innebära kraftigt försämrade förutsättningar för bland annat  
besöksnäring och vattenbruk. 

Skogs- och lågfjällslandskap

1. Per-Hansagården, 2. Föllinge-Nyland, 3. Offerdals-Önet 
4. Ol-Jonsgården, 5. Ede föreningshus, 6. Hissmofors Folkets Hus 7. 
Grafsgården, 8. Kroksgård, 9. Myhrbodarna, 10. Fjällglim  
11. Laxvikens bygdegård
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Skog
Skogar med höga sociala värden är en viktig resurs för sam-
hället när det gäller människors välbefinnande, hälsa, boende/
livsmiljö, regional utveckling och turism.

Skogar nära tätorter och bostadsområden och skogar för 
rekreation och utflykter och med betydelse för turism har sär-
skilt höga värden. Skogsstyrelsen samverkar med kommuner-
na och andra aktörer för att identifiera dessa områden. 

Skogens pärlor
De värdefulla miljöerna i skogen har Skogsstyrelsen samlat 
under namnet ”Skogens pärlor”. Det kan vara skogsmiljöer 
som är värdefulla på olika sätt eller kulturlämningar. Ma-
terialet uppdateras och förändras i takt med att ny kunskap 
kommer till eller att situationen förändras.
De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad 
du vill titta på och i vilket geografiskt område. Välj ut områ-
det där du bor och gå sedan ut och titta på hur till exempel en 
nyckelbiotop eller en kulturlämning ser ut.

Det här hittar du i Skogens pärlor:
• sumpskogar
• nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
• biotopskydd
• forn- och kulturlämningar
• nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden
• områden med naturvårdsavtal
• områdesskydd 

Dialogen med markägare och nyttjare är viktig för att kunna 
diskutera förvaltnings- och skötselfrågor. Skogen är också 
ett skafferi där bär- och svampplockning är en viktig möj-
lighet för många att samla goda och nyttiga komplement till 
mathållningen. För många är det också en inkomstkälla.

Kommunen har i sin policy gällande kommunägd skog 
beskrivit värdet av skogen som en plats för alla.

Fjäll
Större delen av kommunens fjällområden utgör renbe-
tesfjäll. Områdena är skyddade enligt Miljöbalken och är 
svårtillgängliga. Fjällanläggningar belägna inom kommunen 
utgörs för närvarande av: hotell, vandrarhem och skidliftar i 
Åkersjön, hotell i Rörvattnet, Jänsmässholmen samt skidan-
läggningar i Almåsa, Ansätten och Ålåsen. Boende i stugor/
vandrarhem finns, förutom inom ett antal campingplatser, i 
Bakvattnet, Rörvattnet, Lakavattnet och Ålåsen samt ytter-
ligare ett antal privata stugor i hela området. Övernattning i 
fjällmiljö, i väglöst område kan erbjudas i Almdalen. En del 
utbyggnader för utvinning av energi har gjorts i dessa om-
råden. Kraftverksutbyggnaden i Stensjöarna samt vindkraft-
parken i Storrun påverkar landskapet.

Kommunen har i sin översiktsplan för vindkraft beskrivit 
vikten av en planering så att större delen av fjällvärlden kan 
upplevas som ett orört landskap.

Vatten
Kommunens yta består till stora delar av vattendrag och 
stora och små sjöar. Många av dessa med mycket stora 
naturvärden.

Vattendragen Hotagen, Hårkan och Långan utgör Natura 
2000-områden och ingår därmed i nätverket inom EU för 
skydd och bevarande av den biologiska mångfalden.
Vattenkraftutbyggnaden i våra strömmande vatten har varit 
omfattande. Endast 13 procent av de strömmande vattnen i 
Krokoms kommun är opåverkade av vattenkraftutbyggnad.
Kommunens yta omfattar ca 65 000 ha sjöar och strömmar 
som erbjuder rika möjligheter till bland annat fiske och annat 
friluftsliv.

Vattendirektivet
Samtliga sjöar och vattendrag omfattas av vattendirektivet. 
Grundvattenförekomster finns för dricksvattenproduktion i 
samtliga områden med bebyggelse. I Nälden pågår identifier-
ing av ny grundvattentäkt.

Fiske
Fiskeplan
Fiskeplanen från 2005, framtagen av länsstyrelsen i samarbete 
med  kommunen har till      uppgift att långsiktigt skydda och 
tillvarata fiskeresurserna och samtidigt skapa förutsättningar 
för att ge fisket en mer aktiv roll i den regionala utvecklingen.
En partssammansatt resursgrupp- Jakt- och fiskegruppen 
underordnad kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
i kommunen. Fiskevårdsområden, 25 stycken i kommunen, 
hade sedan tidigare bildats. Dessa har tillsammans med kom-
munens jakt- och fiskegrupp och länsstyrelsen till uppgift att 
tillse att planen efterföljs.
” En ökad samverkan med näringslivet bör eftersträvas då fis-
ket är vår största turismprodukt med stor utvecklingspotential 
och då speciellt i bygder där kommunen har svårt att upprät-
thålla servicenivån” (ur Fiskeplan för Krokoms kommun).

Symbol för Fiskevägen.
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Här hittar du mer information:

• Se karta riksintressen kulturmiljö. se sid 48.
• Se kartor naturreservat, riksintressen, Natura 2000 

sid 47.
• Läs översiktsplanen ”Vindkraft i Krokoms kom-

mun”, länk sid 67.
• Se skyddsvärda områden sid 58-63.
• Se “Skogens pärlor”, www.skogsstyrelsen.se.

Mål:
• En långsiktig, hållbar förvaltning av skog, fjäll och 

sjösystem är av största vikt för kommunen för att 
kunna bibehålla och utveckla varumärket ”orörd 
natur.”  

• Ingen brytning av uran ska ske inom kommunen. 
• Vattnet i vår kommun, dricksvatten, grundvatten, 

sjöar och vattendrag är och ska vara av god kvalitet 
och får inte försämras. 

• Föroreningar, övergödning och försurning ska mot-
verkas (övergripande miljömål för kommunen).

• Naturresurser ska användas på sådant sätt så att man 
inte riskerar att påverka naturen negativt.

• Ingen ny etablering av vattenkraft inom orörda 
älvsträckor ska ske.

• Kommunen ska upprätta ett särskilt kulturmiljöpro-
gram.

• Byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick (enl. 
plan- och bygglagen)

• Kommunen ska vid prövning av ärenden i lands-
bygdsmiljö, ta stor hänsyn till bebyggelsemönster 
och förespråka material och utförande som tar fasta 
på omgivande landskap och bebyggelse.

• Den byggda miljön ska utgöra god arkitektur, med 
välkomnande och spännande lösningar. En miljö som 
är välplanerad och vårdad har betydelse för folkhäl-
san och för besöksnäringen.

För kommunens alla orter gäller:
• Ett välvårdat och välkomnande intryck ska möta 

besökare och ortsbor, detta är särskilt viktigt vid 
infarterna.

• Skötselplaner över gemensamma områden ska upp-
rättas. Planerna måste motsvara tillgängliga resurser 
för att kunna genomföra planerade åtgärder.

Fiskevägen
Fiskevägen är en idyllisk resrutt mellan Krokom i Sverige och 
Namsos i Norge. Resvägen bjuder på många naturupplevelser 
och jakt- och fiskemöjligheter. Vägen går längs vackra fiske-
vatten och laxälvar, från skogsbygd och fjällnatur i Krokom 
och Lierne via frodiga dalar i Grong och Overhalla till fjord- 
och kustlandskap i Namsos.

”Varje område har sina specialiteter och säregenheter, men 
gemensamt för alla är att de har något att erbjuda den som 
verkligen uppskattar vacker natur och inte minst fiske. Fisket 
kan upplevas antingen från båt eller från land, med nät eller 
spö, i en stilla tjärn eller brusande fors.” 
Turistbyrån 

Varumärket Fiskevägen bör stärkas, fler möjligheter till fiske 
och boende är en fördel. Fiskevägen bör breddas så att den 
omfattar ett större geografiskt område.

Naturgrus
Behovet av grus är litet och befintliga resurser täcker väl 
kommunens eget behov även på längre sikt. Inom kommunen 
finns idag sex grustäkter. En målsättning är att minska uttaget 
av naturgrus.

Vindkraft
Kommunens översiktsplan för vindkraft pekar ut områden där 
kommunen kan tänka sig en etablering av vindkraft i större 
skala. Man har undvikit de områden där andra intressen råder, 
t.ex. viktiga områden för rennäring och för landskapsbilden. 
Planen är en fördjupad översiktsplan och ska liksom den kom-
munövergripande planen aktualiseras under varje mandatperi-
od. Vissa kriterier styr också hur man ska bygga de utpekade 
områdena och val av teknik när det gäller t ex hinderbelysning.

Bebyggd miljö 
Tätorter och byar 
Samlad bebyggelse finns i tätorterna och de små byarna.
Bebyggelsen är ganska väl sammanhållen och några större 
ingrepp som har orsakat väsentlig förändring eller försämring 
i miljön har inte tillkommit. Att vårda byggnader, gator och 
grönstrukturer är viktigt för människors välbefinnande. I 
tätorterna har kommunen det största ansvaret för att hålla en 
god kvalité på närmiljön.  
Vid planering av ny bebyggelse samt förändring och förnyelse 
av platser och stråk ska miljön utformas med omsorg. De 
arkitektoniska värderna ska ha hög priotitet.

Byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick.

Landsbygd
Den äldre bebyggelsen i jordbrukslandskapet är en viktig del 
av vår kulturhistoria. 

Sambandet mellan gårdsbebyggelsen och omgivande landskap 
ger landsbygden sina särskilda kvalitéer. Tillkommande 
bebyggelse ska därför anpassas till de gårdsstrukturer och den 
tradition som finns på platsen.
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Framtid, hot och möjligheter
Att möta ett förändrat klimat
Klimatförändringarna kommer att drabba oss på många olika 
sätt, såväl positivt som negativt. Det framtida klimatet, som 
successivt blir allt våtare och varmare, ställer krav på att vi 
planerar samhället mer hållbart och flexibelt, för att kontinu-
erligt kunna anpassas till ändrade klimatförhållanden.
Ett förändrat klimat kommer att påverka flera näringar i vår 
kommun. Skogen, genom ökad växtlighet och utökade områ-
den med förhöjd trädgräns, jordbruket genom längre växtsä-
song. Negativt är att skadedjuren ökar i antal och nya arter 
kommer att breda ut sig. För turistnäringen kan den ännu, 
i jämförelse med sydligare belägna vintersportorter, goda 
tillgången till snö varaen fördel.

Långsamma förändringar gör att frågorna är svåra att ta till 
sig. Långsiktig hållbarhet och robusta system inom bebyg-
gelse och infrastruktur blir allt viktigare. En samverkan mel-
lan alla nivåer är nödvändig för att minimera klimatföränd- 
ringarnas negativa effekter på samhället.

Viktiga kommunala uppdrag blir: 
• Väga in klimatanpassning i den fysiska planeringen.
• Utöva tillsyn med hänsyn till klimatanpassning.
• Informera olika aktörer och allmänheten om hur kommu-

nen kommer att påverkas av klimatförändringarna.

Klimatanpassning i den fysiska planeringen handlar om att 
planera lokalisering och utformning av verksamheter och 
bebyggelse samt att avsätta tillräckliga skyddsavstånd utifrån 
förväntade framtida klimatförhållanden. Befintlig bebyggelse, 
teknisk infrastruktur och grönstruktur ska även hanteras på ett 
strategiskt vis för att möta ett klimat i förändring. Kommunen 
ska ta ställning till vilka som blir de största utmaningarna för 
vår kommun och vilka aktiva åtgärder som kan göras, av vem 
och i vilket tidsperspektiv.

”Turismguld och gröna skogar – eller bara bakterier 
kvar?” Det var namnet på ett heldagsseminarium som ar-
rangerades i samverkan mellan Krokoms och Åre kommuner 
i Trångsviken den 16 april 2013. Deltagare var politiker och 
berörda tjänstemän från de båda kommunerna. Seminariet 
syftade till att höja kunskapen om kommande utmaningar i 
regionen samt diskutera strategier dels för att bromsa utveck-
lingen och dels för att planera för ett förändrat klimat. 

Gruppdiskussioner utgick från frågeställningarna:
• Vad innebär Klimatförändringarna för huvudstråket 

Åre-Östersund som en utvecklingsstrategi? Hot och 
möjligheter.

• Våra gröna näringar i ett nytt klimat: Vilken strategi bör 
vi ha för att trygga framtiden i våra kommuner? Vinnare 
och förlorare?

Många positiva röster kring stråket som en gemensam 
arbetsmarknad kom fram. Bland annat kan en robust infra-
struktur medföra kraftsamling för arbetet med hållbarhet 
och klimatfrågor. Transporter och en bra kollektivtrafik kan 
säkras. Den fossilbränslefria transportkorridoren har bättre 
förutsättningar.

All verksamhet och utveckling bör inte koncentreras till 
”stråket”. Lägre krav och förväntningar på offentlig service 
samt gynnsamma växtförhållanden med ett varmare klimat 
kan skapa en tillväxt även i de områden som idag är glest 
befolkade.
Behovet av mod att arbeta utifrån långsiktiga strategier med 
bland annat en aktiv markpolitik är viktigt för att möta fram-
tiden.

Fossilbränslefritt Jämtland 2030
Kommunen arbetar liksom länet i övrigt utifrån att ett fossil-
bränslefritt län kan uppnås 2030. Riktlinjer i “Klimatstrategi 
för Jämtlands län 2014–2020 är vägledande. 
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Kommunens övergripande miljömål är: Energianvändningen 
ska effektiviseras och arbetet med att övergå till förnybara 
energikällor fortsätta. Krokom ska bli en fossilbränslefri 
kommun. Målet om oberoende av fossilbränsle är för en 
glesbygdskommun svårt att uppnå. Transporter och långa 
avstånd försvårar. Men kommunen strävar efter en avsevärd 
minskning av fossila bränslen. Det finns ett växande intresse 
för småskalig förnybar energi såsom biogasanläggningar, sol- 
fångare och värmepumpar. Kommunen stödjer alla initiativ i 
riktning mot en miljövänlig energiproduktion.

Green Highway
Delar av kommunen ingår i den gröna transportkorridor som 
benämns ”Green Highway”. Inom kommunens gränser finns 
laddningsstolpar för elfordon i Krokomsporten, Rötviken, vid 
Hissmofors kraftverk och Trångsviken. Fler laddningsstolpar 
kommer att byggas.

Miljöpolicy
”Krokoms kommun arbetar för en hållbar utveckling och 
strävar efter att skapa en attraktiv livsmiljö.” Detta är inled-
ningen av kommunens nyligen aktualiserade miljöpolicy. Ett 
av kommunens övergripande mål är: ”En hållbar samhällspla-
nering och ett hållbart byggande är grunden för ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Inriktningen är att alla delar av kommunen 
ska ges förutsättningar för utveckling.”

Risk och sårbarhet

Radon
Markområden för bebyggelse i kommunen är till 
allra största del belägna inom normalriskområde.                                     
Ett radonskyddat utförande av bostadshus och byggnader där 
människor vistas stadigvarande ska tillämpas. Inom vissa 
områden krävs dock mätning och där ska bebyggelsen utföras 
med hänsyn till risknivån.

Höga flöden 
Risken för översvämningar kommer att öka i framtiden, 
med ett varmare klimat och fler tillfällen med extremt 
väder och stora regnmängder. Ett dammbrott i någon av 
regleringsdammarna skulle innebära skador på byggnader och 
anläggningar vid vattendragen.

Hittills har tillämpats så kallade hundraårsflöden, det vill säga 
sannolikheten för att en viss förhöjd nivå ska uppnås under en 
hundraårsperiod. Med nya framräknade riskbedömningar bör 
tusenårsflödet användas som utgångspunkt vid lokalisering 
av bostadshus eller annan byggnad där översvämning bedöms 
medföra direkta risker för människor eller negativ påverkan 
på miljön.
En gräns för lokalisering utifrån tusenårsflödet innebär att 
byggnaderna inte bör placeras lägre än cirka 0,5 meter över 
normal vattennivå.

Förorenad mark
Idag finns inget förorenat markområde inom områden där 
bebyggelse är planerad i närtid. Ett område som bedöms 
innebära stor risk för människors hälsa och miljö och där 
bostadsbebyggelse och skola redan finns är det område 
som omfattade Hissmofors massaindustri samt närliggande 
område. Massaindustrin lades ned 1979. Här finns omfattande 
förekomst av kisaska och området är under utredning.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvaret för att 
åtgärder vidtas. Övriga områden med lägre riskklasser är 
platser, oftast  med nedlagda verksamheter där miljöfarlig 
verksamhet, t ex trä- och metallindustri förekommit.

Vattentäkter
Utredning angående skyddsområden för vattentäkter i 
kommunen pågår. 
Skyddsområdet för ytvattentäkt i Minnesgärde, Östersunds 
kommun påverkar delar av Krokoms kommun.
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Ny gemensam strategi för hushållning och växtkraft? En strategi för att främja framtida 
välfärd och motverka kriser? 

Sambandet mellan global ekonomi och teknikutveckling. Figuren beskriver hur 
produktionstekniken har skiftat från förindustrell till oljebaserad, global, komplex, 
just-in-time-teknik och hur den därefter kommer att skifta till fossila samhällets teknik 
sedan tillväxten stagnerat på grund av oljetoppen och det minskade energiflödet i ekonomin.

Mål:
• Kommunen ska vid planering och prövning av 

ärenden utgå från de förändringar som följer vid 
ett varmare klimat.

• Kommunen ska tillsätta resurser för att bygga upp 
en bättre kunskap och beredskap inför kommande 
klimatförändringar.

• Områden som medför risker avseende översväm-
ning, ras eller påverkar hälsan på ett negativt 
sätt ska inte bebyggas med bostäder eller andra 
byggnader som medför stora risker för människor 
och miljö.

• Handlingsplan för åtgärder vid eventuella damm-
brott ska tas fram.

Här hittar du mer information:
• Läs kommunens miljöpolicy, länk sid 67.
• Läs länsstyrelsernas vägledning 2012: “Klimat-

anpassning i fysisk planering”, sid 67.

Ett planeringssamarbete i ett större gemensamt område med 
fokus på långsiktig “hållbar” utveckling är ännu mer 
angeläget.Hur vill vi forma den framtida välfärden och vilka 
konsekvenser får det för den fysiska planeringen?

EnergYZer
Ett stort energi-, klimat- och hållbarhetsprojekt drevs av 
Energikontoren tillsammans med kommunerna, landstingen 
och länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, 
åren 2008-2011. Rapporten ”Har tillväxten nått vägs ände? 
av Oscar Kjellberg, ekonom och tidigare VD för JAK 
Medlemsbank.

Den fossila epoken
Före den fossila epoken hade vi i stort sett ett stabilt samhälle 
som utvecklades utan tillväxt. Samhället gick sedan in i en 
lång tillväxtfas där de som satsade på snabb tillväxt som gav 
god ekonomisk vinst.

Oljetoppen
Idag hittar man inte längre några stora källor och de man 
hittar är svåra att nå, antingen för att de ligger på stora djup, 
i arktiskt klimat eller för att de har låg koncentration.
Om detta är den historiska globala oljetopp som vi har förut-
sett så innebär det att vi borde ha ställt om vårt produktions-
system reda nu.
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Strandskydd
Strandskyddsbestämmelserna finns redovisade i Miljöbalkens 
7:e kap, gällande skydd av områden.

Huvudsyftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur och växter på land och i vatten.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat 
sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området 
är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vat-
tendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som 
finns i området.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka 
strandskyddsområdet krävs dispens, dvs ett undantag från för-
budet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens från 
strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen och att syftet 
med strandskyddet inte påverkas negativt.

Länsstyrelsen har i särskild förordning, beslutat att undantag 
från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap.,15§ gäller 
kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 
femton meter från huvudbyggnad men inte närmare strand- 
linjen än tjugofem meter samt inom en tomtplats som har 
angetts i ett beslut om dispens.

Det generella strandskyddet med hundra (på vissa platser 
utökat till trehundra) meters skyddszon inom land- och vat-
tenområden tillkom 1975.

Strandskyddet har vid ett flertal tillfällen ifrågasatts när det 
gäller våra glest bebyggda områden. En nyanserad tillämp-
ning har tidigare framförts som önskemål. Bland annat har 
möjligheten att bygga strandnära boenden framförts som en 
attraktion i glest befolkade bygder.

Strandskyddets omfattning
Strandskyddet enligt Miljöbalken omfattar alla sjöar och 
vattendrag oavsett storlek. Inom kommunen finns en mängd 
småbäckar, ofta torra under sommaren, som rinner från 
höjdområdena ner mot låglandet. Småbäckarna ligger ofta 
nära varandra och har i de flesta fall litet skyddsbehov 
ur naturvårdssynpunkt. Närområdet kring bäcken kan ha 
betydelse för den biologiska mångfalden men skyddszonen 
behöver som regel inte uppgå till hundra meter. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
En ny strandskyddslag trädde i kraft 2009. En av de största 
förändringarna är att kommunen kan peka ut särskilda om-
råden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-om-
råden. Denna bestämmelse kan sedan användas som dispens- 
skäl vid prövning av det enskilda ärendet.

Syftet med att redovisa LIS-områden i översiktsplanen är att 
stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden 
som har god tillgång till fria strandområden och där en viss 
byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 
Kommunen har valt att tills vidare inte peka ut avgränsade 
områden utan att tillämpa LIS generellt, utifrån vissa kriterier.

Översyn av strandskyddsreglerna
Boverket och Naturvårdsverket har nyligen fått ett regerings- 
uppdrag att göra en översyn och utvärdering av gällande 
strandskyddsregler.

Utredningen har lett fram till ett förslag som innebär lättnader 
för strandnära bebyggelse vid mindre sjöar och vattendrag.
Om förslaget går igenom kommer det att få stor betydelse för 
kommunens hantering av strandnära bebyggelse då förekom-
sten av mindre sjöar och vattendrag är riklig.

Sambandet mellan global ekonomi och teknikutveckling. Figuren beskriver hur 
produktionstekniken har skiftat från förindustrell till oljebaserad, global, komplex, 
just-in-time-teknik och hur den därefter kommer att skifta till fossila samhällets teknik 
sedan tillväxten stagnerat på grund av oljetoppen och det minskade energiflödet i ekonomin.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en vägledande och granskande roll som 
prövar de kommunala besluten och ansvarar för beslut och 
tillsyn av strandskyddet när det gäller försvarsanläggningar, 
allmänna vägar och järnvägar samt skyddade områden enligt 
kap 7 i miljöbalken (naturreservat, natura 2000-områden, 
nationalparker, vattenskyddsområden m.m.)

Storsjöns strand
Inom Krokoms kommun är stora delar av Storsjöns strand 
idag planlagda och utbyggda. Ytterligare områden som kan 
bli aktuella för planläggning finns längs stranden mellan Ås 
och Dvärsätt, samt på Rödön från brofästet och området öster 
därom mot Rödögården.

Enstaka byggnader är inte lämpliga att bygga vid stränderna 
inom Ås och Rödön.Vid planläggning kan kommunen moti-
vera tätortsutveckling med planer som uppfyller strandskyd-
dets syften och gör stränderna tillgängliga för allmänheten.

Söder om Sandnäset finns några enstaka gårdar, sedan en ca 
två km lång skogbeväxt sträcka Sandnäset-Tängtorpet längs 
stranden innan ett område med fritidshus tillhörande Ösa tar 
vid. Sträckan kommer troligen att vara det enda obebyggda 
strandområdet i Ås-Dvärsätt-området, det ligger heller inte 
strategiskt med tanke på tillgänglighet och kommunal service 
m.m. Området nära stranden föreslås bevaras obebyggt, en 
bra gång/cykelväg bör underhållas.

Strandnära områden för landsbygdsutveckling
I kommunen finns strandnära områden som kan vara lämpliga 
att bebygga. Kommunen har vid några tillfällen fått vetskap 
om intresset för etablering av små turistföretag avsedda att 
lokaliseras inom strandområden vid de mindre sjöarna i 
kommunen. 

Lokalisering av enstaka byggnader i strandområdet kan i 
några fall underlätta den lokala byutvecklingen. Kommunen 
vill därför inom övriga strandområden tillämpa en generell 
lättnad utifrån nedan angivna kriterier: Genom möjligheten till 
strandnära lokalisering bedöms nedan angivna bebyggelse 
och anläggningar bli attraktiva och därmed bidra till en 
positiv utveckling.

Bebyggelse och anläggningar av betydelse för 
landsbygdsutvecklingen

• Anläggningar för småskalig turism som t ex jakt- och 
fiskecamper, stugbyar, bad- och båtplatser.

• Större turistanläggningar.
• Mindre grupper med uthyrningsstugor samt enstaka ut- 

hyrningsstugor som utgör komplement till annan verk-
samhet t ex jord- och skogsbruk, matentreprenörer.

• Småskalig livsmedelsproduktion.
• Enskilt permanent- och fritidsboende.
• Vid ny bebyggelse ska platsens lämplighet prövas och de 

kulturhistoriska värdena vägas in.

Områden där strandskyddet är viktigt
• Naturreservat, Natura 2000 och andra skyddsvärda om-

råden. 
• Åkermark och värdefulla ängs- och betesmarker.
• Badplatser och andra friluftsområden som kan nyttjas av 

allmänheten.
• Tätortsnära strandområden (här måste en planmässig ut-

veckling ske i det fall att strandområdet ska ianspråktas).
• För fisket viktiga sjöar och vattendrag som pekats ut i 

kommunens fiskeplan.
• Större opåverkade vildmarksområden av betydelse för 

nuvarande och framtida upplevelseturism.
• Vattenskyddsområden.
• Sjöar och vattendrag inom utbyggnadsområden för vind-

kraftsparker.
• Områden med risk för översvämning.
• Där bebyggelsen bedöms ha en negativ påverkan på vat-

tenkvalitén, naturmiljön, kulturmiljön eller rennäringen.
• Frågan om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

kommer att utvecklas vidare i kommande policydoku-
ment.

Mål:
• Kommunen ska pröva ny bebyggelse där strandnära 

bebyggelse kan ha en tydlig positiv effekt på kommu-
nens utveckling.

• Som stöd för lokalisering i strandnära lägen ska en 
särskild policy tas fram.

• LIS ska inte tillämpas inom strandområdet mellan 
Byskogen och Dvärsätt.
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Riksintressen

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en 
rad olika samhällsintressen kan pekas ut som områden av 
riksintresse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. De kan 
innehålla naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga 
att de gör områdena viktiga för hela landet.

Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
påverkar områdenas karaktär. Det kan även vara områden 
som är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, 
till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning 
(t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för 
någon näring som rennäringen eller fisket. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som försvårar nyttjandet eller 
tillkomsten av områdena.

Bestämmelserna om riksintresse finns i Miljöbalken. 
Riksintressena i de olika kapitlen pekas ut på olika sätt.
Riksintressen enligt 4 kap. Miljöbalken gäller bara områden 
med natur- och kulturvärden. Dessa områden anges direkt i 
lagen och har alltså beslutats av riksdagen. Men områdena 
anges bara mycket grovt i lagen. Det är enligt Boverket 
meningen att områdenas närmare avgränsning ska göras i 
kommunernas översiktsplanering.

De riksintressen som finns angivna i 3 kap Miljöbalken 
kan gälla både bevarande och exploatering. I kapitlet 
anges bara allmänt de ändamål (t.ex. naturvård eller 
kommunikationsanläggning) som gör att ett område kan vara 
av riksintresse. De geografiska områdena i landet ska sedan 
pekas ut i en dialog, där olika företrädare för det allmänna 
(stat och kommun) tar del. Statliga myndigheter med ansvar 
för olika sektorer har fått i uppgift att för sina respektive 
sektorer ange områden som myndigheterna anser är av 
riksintresse. 

Dessa anspråk från olika myndigheter ska sedan behandlas 
i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det 
länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog 
med kommunen.
Om riksintressen står emot varanda och är oförenliga ska 
kommunen i sin planering ta ställning till vilket eller vilka 
riksintressen som ska ha företräde. 

Krokoms kommun har i en områdesbestämmelse för 
Edsforsen bestämt att riksintressena för naturvård och 
kulturminnesvård ska ha företräde framför riksintresset 
för energiproduktion (vattenkraftutbyggnad). Om 
Energimyndigheten pekar ut riksintressen för vindkraft 
och detta bedöms vara oförenligt med andra riksintressen, 
till exempel naturvårdens, friluftslivets eller rennäringens 
riksintressen bör kommunen ta ställning till dessa intressen i 
översiktsplanen.

Enligt miljöbalkens 3 kap 10 § Miljöbalken ska ...”företräde 
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar 
en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den 
fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta 
för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges 
företräde”

Riksintressen i Krokoms kommun
På följande sidor redovisas  på kartor några av de 
riksintressen som har större geografisk utbredning.
Förutom kartredovisade områden har följande områden 
utpekats:

E14 samt väg 340 och Mittbanan utgör riksintresse för 
kommunikation.

Områden för energiproduktion
Energimyndigheten har pekat ut några mindre områden i 
kommunen. Dessa är till stor del förenliga med kommunens 
översiktsplan för vindkraft.

Områden för materialutvinning
Rönnöfors skifferbrott. Avvägningar mot andra intressen får 
ske vid aktualiserad förändring, genom tidiga samråd.

Områden av intressen för totalförsvaret
Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede i plan- och 
bygglovärenden som berör totalförsvarets riksintresse. 

Riksintresset kan påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Hela 
landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter 
utanför tätort och högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga 
objekt måste skickas på remiss till ”Försvarsmakten”. Det 
finns även områden av riksintresse som av sekretesskäl inte 
kan redovisas öppet. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintresset.

Områden av nationell betydelse (ej riksintresse)
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och skyddas i  
3 kap 4 § Miljöbalken.

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk” .
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Riksintresse rennäring 
3 kap. 5 § Miljöbalken
Rennäringens riksintressen har utpekats av sametinget.
Kommunen anser att de redovisade anspråken är rimliga.
Riksintresset “vindbruk” är i konflikt med flyttled. Kommu-
nen anser inte att vindkraft ska etableras med utbredning över 
flyttled.

Områden och flyttleder av riksintresse.
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Riksintresse naturvård (grön skrafferad)    
3 kap. 6 § Miljöbalken
Naturvårdens riksintresse har pekats ut av Naturvårdsverket.
Kommunen anser att anspråken är rimliga.

Naturreservat (blå)

Natura 2000 (lila skrafferad)
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Riksintresse kulturmiljö
3 kap. 6 § Miljöbalken
Kommunen anser att Storsjöbygden ska kvarstå som 
riksintresse men att “värdekärnor” inom riksintresseområdet 
ska utpekas. För övriga områden föreslås ingen förändring.
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Riksintresse friluftsliv
3 kap. 6 § Miljöbalken
Översyn pågår. Kommunen har lämnat synpunkter till 
länsstyrelsen december 2013.
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Riksintresse för turismen och 
friluftslivet 
(blå skrafferad)

Särskilt skyddade 
fjällområden,”obrutna fjäll” 

(brun skrafferad)

4 kap. 2 § Miljöbalken
Riksdagen har beslutat om skydd som riksintressen enligt  
4 kap. Miljöbalken.
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Rönnöfors skifferbrott 

 
 Dagsådalens skjutfält 

 

 Mittbanan 

 

Riksintressen kommunikation, 
mineralutvinning och totalförsvaret

Kommunikation (väg, järnväg), 3 kap 8 § Miljöbalken.
Materialutvinning, 3 kap 7 § Miljöbalken.
Totalförsvaret, 3 kap 9 § Miljöbalken.
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Riksintressen energiproduktion, 
vindkraft
3 kap 8 § Miljöbalken

Riksintresset (röda områden) redovisas här tillsammans med 
kommunens översiktsplan för vindkraft, där blå områden har 
utpekats som lämpliga för prövning av vindkraft.

Det riksintresseområde som är utpekat i norr, vid Anvågen 
står i konflikt med rennäringens riksintresse och kommer 
sannolikt att påverka en viktig flyttled.

Kommunen anser inte att vindkraft ska etableras med den 
utbredning som riksintresset redovisar.

I övrigt stämmer riksintresseområdena bra med lämpliga 
områden redovisade i kommunens översiktsplan.

Riksintresset 
“vindbruk” är i 
konflikt med flyttled. 
Kommunen anser 
inte att vindkraft 
ska etableras med 
utbredning över 
flyttled.  
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Karta över kraftledningar i stamnätet

Vid planering av ny bebyggelse ska samråd 
ske med Svenska Kraftnät. För att säker-
ställa att Svenska Kraftnäts matnetpolicy 
uppfylls ska ny bebyggelse där människor 
vistas varaktigt, placeras minst 80 meter 
från en 220 kV-ledning och 130 meter från 
en 400 kV-ledning.
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Jordbruksmark med EU stöd 2013
Jord- och skogsbruket är av nationell betydelse och skyddas i 
Miljöbalkens 3 kap, 4§.

“Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk”.
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Rennäringens samlade intressen
Samebyn är att betrakta som sakägare i planer och bygglov 
som rör fastigheter som belastas av renskötselrätt. Viktigast 
är renbetesfjällen med renskötsel året runt och områden av 
riksintresse. Enligt kommunen ska hänsyn tas till rennäringen 
och upplevelsen “vardagslandskapet“.

I områden som används av rennäringen ska tidiga samråd 
ske med berörd sameby inför detaljplaner, bygglov och 
miljöanmälan för vindkraftverk. Gäller även om inte renar 
funnits i området under senare år. Beskrivning av varje 
sameby finns på www.sametinget.se.
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Plankarta 1
Inom kommunen finns ett antal fördjupade översiktsplaner/
områdesplaner som anger rekommendationer och riktlinjer 
för markanvändningen inom tätorter och vissa fjällområden. 
Dessa planer gäller fortfarande.
Nya fördjupade planer föreslås inom tre områden: Åsbygden, 
Krokom med omnejd samt delar av Nälden/Vaplan.
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Plankarta 2
Många naturmiljöer och bebyggelsemiljöer är skyddade 
eftersom de är belägna inom riksintresseområden eller annat 
skyddsområde.
Kommunen har pekat ut skyddsvärda områden som inte finns 
inom riksintresseområde eller har annat skydd.
Även några områden som finns inom riksintresseområde 
eller annat skydd, men som bedöms vara av särskilt värde har 
pekats ut.

Skyddsvärdet anges i en skala A,B och C, där skyddsvärde A 
är det mest skyddsvärda.

Kommunens övriga markområden omfattas inte av 
fördjupningar eller särskilt skydd utan här gäller de allmänna 
hänsynsregler som finns inom Plan- och Bygglagen och 
Miljöbalken.



58         Översiktsplan

Skyddsvärde A, mycket starka 
skyddsintressen
1. Bågavattnet/Vinklumpen 

Fäbodar och torvkåtor i kulturmiljö med kulturvärden av 
riksintresse. Endast bebyggelse som har med verksamheten i 
området att göra, får tillkomma. 
Särskild hänsyn ska tas till bebyggelsemiljön vid om- 
och tillbyggnader och naturmiljön vid bland annat 
skogsbruksåtgärder.

2. Stora och Lilla Kingen 
Oreglerade vatten i anslutning till renbetesfjäll av stor vikt för 
friluftslivet. 
Sjöarna ska undantas från ytterligare vattenkrafts utbyggnad. 
Särskild hänsyn ska tas till vegetationen runt sjöarna vid bland 
annat skogsbruksåtgärder.

3. Rörvattnet 
Rikt fågelliv. 
Hänsyn tas till djurlivet.

4. Ansättån 
Naturvärden av riksintresse. 
Bebyggelse får ej tillkomma. Mindre anläggningar som 
tillgodoser det rörliga friluftslivet kan eventuellt medges. 
Naturmiljön ska bevaras.

5. Kopparån 
Vattenområdet ingår i Natura 2000. Skyddsvärt område för det 
unika fiskebeståndet.  
Skyddsvegetationen och andra naturkvalitéer bevaras.

6. Flån 
Naturvärden av riksintresse, ingår i Natura 2000. Botaniskt 
intressant fjällområde med ett rikt fågelliv och ett variationsrikt 
bestående av stora myrar genomkorsade av åsar och 
skogsholmar.  
Naturvärden ska bevaras och skyddas.

7. Hottagsströmmen 
Vattenområdet ingår i Natura 2000. 
Området har höga natur-/kulturvärden.  
Bebyggelse får ej tillkomma i området vid strömmen. Mindre 
anläggningar som tillgodoser det rörliga friluftslivet kan 
eventuellt medges

8. Renskinnmyren 
Mindre myrområde, extremrikkärr, av intresse för naturvården. 
Särskild hänsyn skall tas vid bland annat skogsbruks åtgärder.

9. Lillholmsjön, södra delen 
Naturvärden av riksintresse. 
Större område med Rogenmorän.  
Åtgärder som kan skada naturmiljön ska ej genomföras.

10. Landön, kulturskog 
Särskild hänsyn vid bland annat skogsbruksåtgärder.

11. Bärsbodarna-Ängesbodarna 
Fäbodvallar med bevarade byggnader. 
Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid nybebyggelse.

12. Rismon, grusås 
Hänsyn ska tas vid bland annat skogsbruksåtgärder.

13. Oldklumpen, bergsbrant i sydläge 
Klimat som ger näring åt många ovanliga växter. Naturkvalitéer 
bevaras. 

14. Tångeråsen-Gärde 
Kulturmiljö med värden av riksintresse.  
Värdefull jordbruksbebyggelse. 
Hällristningar vid Gärdesån. 
Ny bebyggelse anpassas till landskapsbilden och 
kulturhistoriskt värdefull miljö. Området vid hällristningarna 
är skyddat genom fornminneslagen. 

15. Åflo 
Värdekärna i kulturmiljö med kulturvärden av riksintresse. 
Ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och den 
kulturhistoriska miljön. 

16. Landön, kulturskog 
Mindre kulturskogsområde med gammal, grovstammig 
granskog. 
Hänsyn ska tas till naturvärden vid bland annat skogs bruks-
åtgärder. 

17. Kösta, urskog 
Skyddas från åtgärder som påverkar naturvärden. 

18. Glösa grusås 
Rödesandsten. 
Naturvärden som ska skyddas vid bebyggelse eller annan 
påverkan. Vägskärningen med Rödesandsten ska bevaras och 
hållas blottlagd. 

19. Långnäset, fridlyst ormgran  
Hänsyn tas till naturområdet. 

20. Storflon-Andersflon 
Myrområde med fångstgropsystem. 
Hänsyn ska tas till naturmiljön vid bland annat 
skogsbruksåtgärder. 

21. Blekeområden, rikkärr 
Hänsyn tas till naturmiljön vid myrarna, ingen ny bebyggelse

22. Sandlungret, grusås 
Särskild hänsyn ska tas till de rester som finns kvar av 
grusåsen.

23. se 21
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Skyddsvärde B, starka 
skyddsintressen
1. Almdalen 

Beläget inom Hotagsfjällens naturreservat. Fjällägenhet belägen 
vid foten av Grubbfjället. Vid Almdalen växer några almar, en 
av landets nordligaste växtplatser. 
Har stor betydelse som utflyktsmål. 

2. Vitvattnet 
Grusåsar med bevarandevärde.  
Hänsyn till naturvärdet ska tas. 

3. Hällberget 
Områdena runt Hälleberget har en rik örtvegetation och ett rikt 
fågelliv.  
Vandringsstigen som leder till en raststuga på bergets topp har 
värden för friluftslivet.  
Hänsyn ska tas vid bland annat skogsbruks-åtgärder för att 
skydda naturmiljön. 

4. Alsen-Glösa-Viken-Röde 
Värdekärna i kulturmiljö av riksintresse.  
Kulturmiljö som omfattar kända hällristningar, ödesbölen med 
rester från medeltiden samt gårdsmiljöer från 1800-talet. 
Bebyggelsens och landskapets karaktär ska bibehållas vid ny 
bebyggelse. 

5. Västerkälen-Kälen-Slåtteråsen 
Värdekärna i kulturmiljö av riksintresse.  
Välbevarade bymiljöer med beyggelse av värde. I miljön ingår 
bland annat den stora Rödögården.  
Byarna och landskapets karaktär ska bibehållas och stor 
hänsyn till kulturvärden ska tas vid ny bebyggelse. 

6. Rödön-Häste-Silje-Undrom-By-Vike 
Värdekärna i kulturmiljö av riksintresse. 
Hela området omfattas av fördjupad översiktsplan med 
riktlinjer för ny bebyggelse. 
Inom området föreslås framtida utbyggnad av bostäder

7. Landsom-Backe-Dille-Trättgärde  
Värdekärna i kulturmiljö av riksintresse.  
Jordbrukslandskap med byar och aktiva jordbruk. 
Förutsättningar för jordbruket, landskapet och byarnas 
karaktär ska värnas.

8. Kroksgård 
Värdekärna i kulturmiljö av riksintresse. 
Stor hänsyn ska tas till de kulturhistoriska intressena och 
landskapsbilden, vi ny-, om och tillbyggnader.
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Plankarta 3
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Skyddsvärde C, skyddsintressen
1. Gunnarvattnet 

Sammanhållen bebyggelse i gammal jord-/skogs-bruksby. 
Hänsyn till jordbruket, kulturvärden och landskapsbild vid ny 
bebyggelse. 

2. Valsjöbyn 
Turism och friluftsliv ska stärkas. Hänsyn till natur- och 
kulturvärden samt landskapsbild vid ny bebyggelse. 

3. Hotagen, Kyrknäset 
Mindre jord- och skogsbruksby, församlingskyrka och gammal 
kyrkstuga med stall, sockenstuga och församlingsgård. 
Hänsyn till landskapet och kulturhistoriska värden vid ny 
bebyggelse. 

4. Häggsjövik 
Jord- och skogsbruksby. 
Hänsyn till landskapsbilden vid ny bebyggelse.  

5. Jänsmässholmen 
Beläget inom naturreservat. 
Sameby med bosättning av renskötande samer. 
Turistverksamhet har utvecklats genom åren.  
Hänsyn ska tas till landskapsbilden, den kultur-historiska 
miljön och rennäringens utvecklingsförutsättningar vid ny 
bebyggelse eller förändringar i den fysiska miljön. 

6. Oldens by 
Jord- och skogsbruksby. 
Hänsyn till landskapsbilden vid ny bebyggelse. 

7. Finnsäter-Vejmon-Trången-Anvågen-Enarsvedjan 
Mindre jord- och skogsbruksbyar. 
Hänsyn ska tas till landskapsbilden och kulturvärden vid ny 
bebyggelse. Hänsyn ska även tas till skifferbrytningen i Vejmon 
så att verksamhetens utvecklingsmöjligheter ej försvåras.

8. Storholmsjön, Lillholmsjön  
Bevarandevärd gårdsanläggning på holmen.  
Skvaltkvarn från 1841 samt mindre ladrike.  
Hänsyn till kulturhistoriska miljöer och landskapsbilden vid ny 
bebyggelse. 

9. Tuvattnet-Hökvattnet-Flykälen-Storåbränna  
Mindre jord- och skogsbruksbyar. 
Hänsyn till kulturvärden och landskapsbilden vid ny 
bebyggelse.  

10. Laxviken 
Mindre jordbruksby vid Hotagensjöns nordöstra strand. 
Kulturhistoriskt värdefull miljö. 
Hänsyn till landskapsbilden och de kulturhistoriska värderna 
vid ny bebyggelse. 

11. Laxsjö 
Jordbruksby med kulturhistorisk värdefull miljö.  
Hänsyn till landskapsbild och kulturvärden vid ny bebyggelse. 

12. Ottsjön 
Jordbruksby med värdefull kulturhistorisk miljö.  
Hänsyn till landskapsbilden och kulturhistoriska värden vid ny-, 
om- och tillbyggnader. 

13. Forsåsen-Störåsen-Skavbränna  
Jordbruksbyar med kulturhistoriskt värdefull miljö. 
Hänsyn till kulturvärden och landskapsbilden vid ny 
bebyggelse. 

14. Tornäs 
Jord- och skogsbruksby med kulturhistoriskt värdefull miljö. 
Hänsyn till kulturhistoriska värden samt landskapsbilden vid ny 
bebyggelse. 

15. Gravbränna 
Jord- och skogsbruksby. 
Hänsyn till landskapsbilden och bebyggelsestrukturen vid ny 
bebyggelse. 

16. Landön 
Jordbruksby vid Landösjöns nordöstra strand.  
Hänsyn till landskapsbilden och bebyggelsestrukturen vid ny 
bebyggelse. 

17. Bredbyn-Västbyn 
Välbevarade jord- och skogsbruksbyar. 
Hänsyn till traditionellt bebyggelsemönster vid ny bebyggelse. 

18. Västerberg-Berg 
Kulturhistoriskt värdefull miljö med större gårdar belägna på 
sluttningen av Bergsberget. 
Hänsyn till de kulturhistoriska värdena och landskapsbilden vid 
ny bebyggelse. 

19. Kälom-Utgård-Österulvsås 
Kulturhistoriskt värdefull miljö med välbevarade byar. 
Hänsyn till de kulturhistoriska värdena och landskapsbilden vid 
ny bebyggelse. 

20. Näversjöberg-Lundsjön 
Mindre jord- och skogsbruksbyar. 
Hänsyn till landskapsbilden och bebyggelsestrukturen vid ny 
bebyggelse. 

21. Nordannälden 
Jordbruksby och värdefull odlingsbygd.  
Hänsyn till bebyggelsestrukturen och landskapsbilden vid ny 
bebyggelse. 
Lokaliseringar bör ske vid skogsdungar och anslutningsvägar. 
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22. Aspåsböle 
Liten jordbruksby vid Näldsjön. 
Hänsyn till landskapsbilden och bebyggelsestrukturen vid ny 
bebyggelse. 

23. Aspåsnäset-Kattstrupeforsen  
Aspåsnäset utgör en långsträckt by med Kattstrupeforsens 
kraftverk vid Indalsälven.  
Hänsyn till landskapsbilden och bebyggelsestrukturen vid ny 
bebyggelse. 

24. Trollsåsen-Tullus 
Ligger inom riksintresse för kulturmiljö.  
Mindre jordbruksby. 
Hänsyn till de kulturhistoriska värdena inom bebyggelsemiljön 
samt landskapsbilden vid ny bebyggelse. 

25. Bodviken 
Ligger inom riksintresse för kulturmiljö.  
Småkuperat strandområde med varierad natur, bebyggt med 
fritidshus. 
Hänsyn till landskapsbilden och naturvärden vid ny bebyggelse. 

26. Åse-Trång 
Ligger inom riksintresse för naturvård och kulturmiljö. 
Ett växlande jordbrukslandskap med sluttningar och utblickar 
mot fjällvärlden. 
Hänsyn till landskapsbilden och bebyggelsestrukturen vid ny 
bebyggelse. 

27. Rönningsberg-Ede 
Ligger inom riksintresse kulturmiljö. 
Äldre, rik jordbruksby med ett stort antal kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Värdefull och känslig landskapsbild. 
Stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena och till 
landskapsbilden vid ny bebyggelse. Kompletteringar, om- 
och tillbyggnader ska utföras så att den kulturhistoriska 
bebyggelsen värnas. 

28. Slåtte-Högåsen 
Ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Mindre jord- och 
skogsbruksbyar väster om Alsensjön. 
Små områden med fritidsbebyggelse vid Alsensjön och i 
Högåsen. 
Hänsyn till landskapsbilden och naturvården vid ny bebyggelse. 

29. Berge-Landverk 
Ligger inom riksintresse för naturvård och kulturmiljö. 
Landskap som växlar mellan öppen jordbruksmark och skog, 
med utblick över Storsjöbygden och fjällvärlden. 
Området bebyggt med spridd fritidshusbebyggelse. 
Hänsyn till landskapsbilden och naturvården. 

30. Kluk-Truvbacken-Kougsta-Nordbyn-Bleckåsen 
Ligger inom riksintresse för naturvård och kulturmiljö. 
Delar av Alsenbygdens utpräglade jord- och skogsbruksbyar. 
Hänsyn till landskapsbild och bebyggelsestruktur vid ny 
bebyggelse. 
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Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska innehålla en sam-
manfattning av planens syfte, innehåll och förhållanden till 
andra planer samt information om rådande miljöförhållanden.

Rubriker och struktur utgår så långt möjligt från kommu nens 
vindkraftplan, som är ett gällande tillägg till översikts planen 
(Vindkraft i Krokoms kommun, antagen 2010/2011)

MKB:n för den kommunomfattande planen blir av naturli-
ga skäl mycket översiktlig. Mer detaljer finns  och kommer 
att finnas i de miljökonsekvensbeskrivningar som hör till 
översiktsplanens tillägg (se planen  för vindkraft) eller de 
fördjupningar som kommer att  upprättas för Ås, Krokom/
Aspås och Nälden/Vaplan.

För att grovt identifiera graden av miljöpåverkan anges efter 
varje avsnitt en bedömning med följande indelning:
• Betydande positiv miljöpåverkan
• Positiv miljöpåverkan
• Ingen påtaglig miljöpåverkan
• Negativ miljöpåverkan
• Betydande negativ miljöpåverkan

Natur
Påverkas värdefulla naturområden som utpekats som 
riksintressanta, ingående i Skogsstyrelsens redovisning av 
nyckelbiotoper mm eller angivits i tidigare översiktsplan?
Inga exploateringsområden är föreslagna inom områden av 
riksintresse för naturvården och Natura 2000-områden. 
Bedömning: Ingen påtaglig påverkan/negativ påverkan.

Kulturmiljö
Påverkas värdefulla kulturmiljöer?
Exploatering förutsätter anpassning till områden av riksin-
tresse för kulturmiljö. Planen anger även att hänsyn skall tas 
till lokala kulturmiljöer och fornlämningar.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan/negativ påverkan.

Rekreation, friluftsliv och jakt 
Förbättras/försämras möjligheterna för friluftsliv och 
jakt?
Planen medför inte ”påtaglig skada” på riksintressanta om-
råden för turism och friluftsliv.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan vad avser riks-
intressen.

Mark och vatten
Påverkas grundvattenkvalitet och grundvattennivå?
Uppstår ändrade strömningsförhållanden? Påverkas 
avrinningsområden? Påverkas ytvatten, vattendrag och 
strandlinjer?
I stort bedöms planförslaget inte påverka grundvattenkvali-
teter eller grundvattennivåer.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan.

Landskapsbild m.m.
Förbättras/försämras landskapsbilden? Påverkas viktiga 
utblickar eller särskilda skönhetsvärden?
Ingen exploatering som medför påtaglig skada på landskaps-
bilden föreslås.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan vad avser om-
råden med särskilda skönhetsvärden.

Hälsa och säkerhet
Kommunens mål är att fortsätta arbeta för en god hälsa på 
lika villkor för samtliga kommunmedborgare.
Översiktsplanen föreslår ingen samhällsutbyggnad som 
väsentligt ökar trafikbelastningen.
Kommunen ska tillsätta resurser för att bygga upp bättre kun-
skap och beredskap inför kommande klimatförändringar.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan.

Naturresurser
Kommunens övergripande miljömål är att energianvänd-
ningen ska effektiviseras och att arbetet med att övergå till 
förnybara energikällor ska fortsätta.
Planen föreslår att de areella näringarna, rennäring, jord-, 
skogs- och vattenbruk ska ges goda, långsiktiga utvecklings-
möjligheter. Till exempel föreslås att brukningsvärd jord-
bruksmark inte ska minska utan bör kunna utökas.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan.

Myllrande våtmarker
Påverkas våtmarker?
Inga riksintressanta våtmarker blir påtagligt påverkade av 
exploatering.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning
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Luft och klimat
Mer/mindre luftföroreningar, utsläpp av försurande äm-
nen, växthusgaser och stoftpartiklar?
Planen föreslår en utbyggnad som förbättrar möjligheterna att 
resa kollektivt.

Vindkraftens utbyggnad förbättrar klimatet långsiktigt.
Bedömning: Långsiktigt positiv påverkan.

Rennäring
Försämras/förbättras förutsättningar för rennäringen?
Översiktsplanen anger skyddsvärden och rutiner för samråd 
med Sametinget angående riksintressen och samebyar som 
sakägare. Exploatörers hänsynstaganden och intrångsersätt-
ningar förutsätts minska och kompensera påverkan.
Bedömning: Negativ miljöpåverkan vid exploateringar.

God bebyggd miljö
Påverkas bebyggda områden? 
Översiktsplanen anger bland annat att hänsyn ska tas till 
omgivande landskap och bebyggelse vid utbyggnad i lands-
bygdsmiljö samt att skötselplaner över gemensamma grönom-
råden ska upprättas.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan.

Övriga konsekvenser
Enligt plan- och bygglagen ska även planförslagets konse-
kvenser av social och samhällsekonomisk karaktär redovisas.

Sociala aspekter
Förbättras/försämras de sociala kvalitéerna för boende i 
området? Påverkas folkhälsan och barns situation?
Kommunens övergripande mål är att skapa ett bra boende 
för alla åldrar. Arbetet för en god hälsa på lika villkor för alla 
kommunmedborgare ska fortsätta. Barn och ungas medverkan 
i den fysiska planeringen ska utvecklas.
Bedömning: Positiv påverkan vad gäller sociala aspekter.

Samhällsekonomiska aspekter 
Förbättrade/försämrade förutsättningar för företagarna 
och ekonomisk utveckling i länet? Förbättrade/försäm-
rade förutsättningar för sysselsättning?
Planen pekar på möjligheter till ekonomisk tillväxt  genom att 
utveckla en gemensam arbets-/bostadsmarknad med Åre-Ös-
tersund.
Bedömning: Positiv påverkan på samhällsekonomi och 
sysselsättning.

Landsbygdsutveckling
Förbättrar/försämrar planen förutsättningarna för 
landsbygds utveckling?
Kommunens mål är att jord- och skogsbruket ska ges goda 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
Möjligheter att tillämpa LIS (landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen) ska ges.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan för landsbygdsutveckling.

Beaktande av mål
Enligt 6 kap 12 § Miljöbalken ska en miljökonse-
kvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen. 
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen berör planen i 
första hand 10 av dessa mål. Påverkan på dessa finns indi-
rekt redovisade i avsnittet ”Identifiering och bedömning av 
miljöpåverkan”. Nedan görs en sammanfattning utifrån de 
berörda målen:

1.Begränsad klimatpåverkan
På sikt innebär planen bland annat bättre möjlighet att nyttja 
kollektivtrafik. Planen anger att förnybar energi ska främjas.

2. Frisk luft 
Planen redovisar inga exploateringar som påverkar luftkval-
itén negativt.

3. Bara naturlig försurning
Se begränsad klimatpåverkan ovan.

7. Ingen övergödning
Planen anger att vattenbruk inte får etableras i en skala eller 
bedrivas på sådant sätt att det äventyrar kvalitén i våra sjöar 
och vattendrag.

8. Levande sjöar och vattendrag
Planen bedöms inte negativt påverka möjligheten att uppnå 
detta mål.

9. Grundvatten av god kvalitet
Ett mål i planen är att dricksvatten, grundvatten, sjöar och 
vattendrag inte får försämras. Planen redovisar avgränsningar 
av vattenskyddsområden, vilket medför positiv påverkan på 
grundvattenkvalitén.

11. Myllrande våtmarker
Planen bedöms inte negativt påverka detta mål.

12. Levande skogar
Vid planläggning ska stor hänsyn tas till skogens naturvärden 
och långsiktiga produktionsförutsättningar.

13. Ett rikt odlingslandskap
Översiktsplanen värnar jordbrukets långsiktiga produktions-
förutsättningar.

14. Storslagen fjällmiljö
Planen anger att en långsiktig, hållbar förvaltning av skog, 
fjäll och sjösystem är av största vikt för att kunna bibehålla 
och utveckla varumärket “orörd natur”. Vindkraftutbyggnader 
ska undvikas i fjällvärlden.

15. God bebyggd miljö
Översiktsplanen anger bland annat att hänsyn ska tas till 
omgivande landskap och bebyggelse vid utbyggnad i lands-
bygdsmiljö samt att skötselplaner över gemensamma grön-
områden ska upprättas.
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16. Ett rikt växt- och djurliv
Planen bedöms inte negativt påverka möjligheten att uppnå 
detta mål.

Påverkan på riksintressen
Riksintressen enligt kap 3 och 4 Miljöbalken bedöms sam-
mantaget inte skadas påtagligt av översiktsplanen. Rensköt-
seln kan försvåras påtagligt om riksintresse för vindkraft 
utpekas och i miljöprövningen bedöms överväga rennäringens 
riksintresse.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns för en rad luftförorenande ämnen 
bl a kvävedioxid, kolmonoxid, benzen, partiklar och ozon. 
Gränsvärdena bedöms inte överskridas någonstans till följd av 
planen. 

Jämställdhet
Kommunens planeringsarbete bedrivs med ett tydligt
underifrånperspektiv med ett flertal öppna informations-
möten, vilket öppnar för både kvinnors och mäns medverkan 
i planprocessen. Kommunen konstaterar samtidigt att det är 
svårt att på översiktsplannivå konkretisera jämställdhetsas-
pekterna. Den översiktliga planeringen är relativt könsneutral 
och berör endast till viss del frågor där jämställdhetsaspekten 
kan konkretiseras.

Sammanfattande redogörelse
Miljöbedömningar görs för att miljöaspekterna ska komma in 
i planeringen på ett tidigt stadium. Detta görs genom en iden-
tifiering av tänkbara konsekvenser. Den genomförda identifi-
eringen och bedömningen visar att planförslaget inte bedöms 
medföra någon betydande negativ påverkan på miljön i stort. 
Planförslaget innebär också positiva sociala och samhälls-
ekonomiska effekter, bl.a ökade förutsättningar för lokala 
sysselsättningstillfällen. 

Ett ”0-alternativ” som innebär att ingen översiktsplan upprät-
tas medför ökad risk att miljövärden skadas på grund av brist 
på långsiktig helhetssyn.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning
Behoven av MKB i kommunens planer varierar. 
Översiktsplaner ska regelmässigt innehålla en MKB  som 
vanligtvis blir översiktlig. För detaljplaner görs  alltid 
särskilda behovsbedömningar om planen medför betydande 
miljöpåverkan. För större projekt som  vägbyggen o.d krävs 
MKB. Vid större utbyggnader fordras en särskild MKB enligt 
miljöbalkens regelsystem. 

Detaljplaner
Visar översiktsplanarbetet att det finns tydliga intressekon-
flikter vid en exploatering, kan kommunen kräva att detalj-
plan ska upprättas för ett visst område innan tillstånd kan ges. 

Mellankommunal samordning
Genom ett nära samarbete med berörda grannkommuner, har 
en god mellankommunal samordning erhållits i planarbetet.

Krokom som gränsar till Östersunds, Bergs och Strömsunds 
kommuner i öster och till Åre i väster har gemensamma, 
gränsöverskridande intressen inom flera områden, rennäring 
och besöksnäring, där vägar, skoter-, rid-, vandrings- och 
skid leder har betydelse. En samsyn och täta dialoger kring 
dessa frågor är viktigt.

Samarbetsprojekt mellan flera av länets kommuner har nyli-
gen startats upp:

• ” Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling 
i Åre-Krokom-Östersund” med regionförbundet som 
huvudman.

• Vattenanvändningsplan, där Östersunds, Bergs, Åre och 
Krokoms kommuner samverkar i ett projekt som leds av 
Länsstyrelsen.

Stärkt kommunalt samarbete inom gröna 
näringar

Torsta/Rösta har förutsättningar att vara ett centrum för gröna 
näringar i regionen och för landsbygdsutveckling i länet. Ett 
samarbete mellan kommunerna för att uppnå en samsyn på 
jordbruksmarken som långsiktig resurs måste stärkas.

Bostadsområdet Sånghusvallen/Brittsbo beläget i Krokoms 
respektive Östersunds  kommuner binds samman med plan-
erad och delvis utbyggd väg. Det är viktigt att denna byggs 
klar och att området kan försörjas med kollektivtrafik via 
denna väg.
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Särskild  sammanställning enligt 6 kap. 16 §  andra stycket, Miljöbalken

När översiktsplanen har antagits skall kommunen i en särskild sammanställning redovisa:

1. Hur miljöaspekterna har integrerats i översiktsplanen 
Kommunens övergripande mål: ”Vi gör plats för växtkraft” genomsyrar planens strategiska ställningstaganden. Begrep-
pet ”växtkraft” omfattar livskraft för såväl människor, företag, de gröna näringarna som de rika naturresurser  vi har inom 
kommunen.  
”Växtkraft” bygger på de tre ”benen” som utgör grunden för en brasamhällsutveckling: de sociala, de ekonomiska och de 
ekologiska perspektiven.  
En god resurshushållning är att bygga vidare på befintliga strukturer, planen betonar därför vikten av att de gröna näring-
arna ges utvecklingsmöjligheter. Planen anger behovet av planeringsinsatser inom de delar av kommunen som har korta 
resvägar med en idag tillfredsställande kollektivtrafik för att nå arbetsplatser och utbildningsmöjligheter. Ett led i detta är 
att tåget stannar på fler ställen.  
I planen finns inskrivet att kommunen nyligen aktualiserat sin miljöpolicy. 

2. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är mycket översiktlig.  
Vid kommande fördjupningar ska miljökonsekvenser beskrivas närmare. 

3. Skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden. 
Inom översiktsplanen finns inga alternativ redovisade. 

4. De åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen eller programmet medför.  
Planen presenterar ingen konkret genomförandeåtgärd. Frågan blir aktuell vid fördjupningar och andra plan- och lokalise-
ringsprövningar som följer denna plan.
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Länkar som vi hänvisar till i dokumentet
Sid 8: Kartor över fördjupade översiktsplaner
krokom.se/byggaboochmiljo/planerochkartor/oversiktsplan/gallandeoversiktsplaner.6060.html

Sid 8: Regionförbundet Jämtlans län
regionjamtland.se/

Sid 8: Länsstyrelsen Jämtlands län lansstyrelsen.se/jamtland//Sv/publikationer/2009/Pages/regional-utvecklingsstrategi-for-
jamtlands-lan.aspx?keyword=regional+utvecklingsstrategi

Sid 16: Sevärt i Krokoms kommun, idéskrifter av Curt Lofterud 
krokom.se/byarikrokomskommun

Sid 25: Kommunens skogsbrukspolicy
krokom.se/download/18.601b0a46143fe3c9a5567f/1392363910201/Skogsbrukspolicy.pdf

Sid 34: Se karta över statliga, kommunala och enskilda vägar
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Trafik+och+infrastruktur&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWor
kspaces=Väghållare

Sid 32: Se karta skoterleder och regleringsområden
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Trafik+och+infrastruktur&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWor 
kspaces=Skoterled;Kommunens+skoterregleringsområden;Länsstyrelsens+skoterregleringsområden

Sid 33: Se karta bredband
krokom.se/download/18.601b0a46143fe3c9a5588e6/1411049235130/fiberkarta_KK_2014_01_20.pdf

Sid 35: Se karta vattenskyddsområde
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Natur+och+miljö&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces
=Vattenskyddsområde

Sid 39: Läs översiktsplanen ”Vindkraft i Krokoms kommun”
krokom.se/download/18.64452267131d71c1ee88000786/1336741601528/Krokomantag_23+feb+2011.pdf

Sid 42: Läs kommunens miljöpolicy
krokom.se/download/18.12663f20140e766fcdb304/1379085744623/2013-06-28Overgripande_miljomal_Krokoms+kommun_Konso-
liderad_efter_KF2013-06-11.pdf

Karta riksintresse rennäring
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Natur+och+miljö&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces
=Riksintressen+rennäring

Karta riksintresse naturvård, naturreservat och Natura2000
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Natur+och+miljö&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces
=Naturreservat;Riksintressen+Natura2000;Riksintressen+naturvård

Karta riksintresse kulturmiljö
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Natur+och+miljö&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces
=Riksintressen+kulturmiljövård

Karta riksintresse friluftsliv
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Natur+och+miljö&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces
=Riksintressen+friluftsliv

Karta riksintresse för turismen och friluftslivet och särskilt skyddade fjällområden, ”obrutna fjäll”
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Natur+och+miljö&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces
=Riksintressen+obrutet+fjäll;Riksintressen+rörligt+friluftsliv

Karta jordbruksmark med EU stöd 2013
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Översiktsplan&East=1429076&North=7077258&Width=246000&VisibleWorkspaces=Jo
rdbruksmark;Fastighetsgräns

Plankarta 1
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Översiktsplan&East=1429076&North=7077258& 
Width=246000&VisibleWorkspaces=Gällande+översiktsplaner;Ny+fördjupad+plan;Detaljpla ner;Fastighetsgräns

Plankarta 2
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Översiktsplan&East=1429076&North=7077258& 
Width=246000&VisibleWorkspaces=Skyddsvärde+A;Skyddsvärde+B;Fastighetsgräns

Plankarta 3
swp.cartesia.se/Krokom/default.aspx?Map=Översiktsplan&East=1429076&North=7077258& 
Width=246000&VisibleWorkspaces=Skyddsvärde+C;Fastighetsgräns

Sid 42: Läs länsstyrelsens vägledning 2012: "Klimatanpassning i fysisk planering"
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2012/klimatanpassning-fysisk-planering-201203.pdf

http://www.krokom.se/byggaboochmiljo/planerochkartor/oversiktsplan/gallandeoversiktsplaner.6060.html
http://www.regionjamtland.se
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/publikationer/2009/Pages/regional-utvecklingsstrategi-for-jamtlands-lan.aspx?keyword=regional+utvecklingsstrategi
http://www.krokom.se/byarikrokomskommun
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