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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
-

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utlåtande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att ändra användningen från industriverksamhet till
handel och småindustri inom fastigheten Mejeriet 1 samt att ordna upp
trafikförhållandena i anslutning härtill.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Riksintessen

Planförslaget berör inget riksintresseområde enligt miljöbalkens 3 kap.,
inte heller område med särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten enligt 4 kap. och bedöms vidare uppfylla de allmänna
hänsynsreglerna m.m. enligt 2 kap.

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget i norra delen av tätorten Arvika, inom stadsdelen
Myråsen, ca 400 meter söder om Graningerondellen.
Området avgränsas i söder av Högåsvägen, i väster av Fallängsvägen, i
norr av befintligt naturområde samt i öster av Christian Erikssons väg
och befintlig naturområde.

Areal

Planområdets areal är ca 2,8 hektar.

Markägoförhållanden

Marken inom området ägs av Akebo AB och Arvika kommun.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga
planer

Föreslagen markanvändning överensstämmer med kommunens översiktsplan 90, antagen av kommunfullmäktige den 24 september 1990.
Området ses som en del av Arvika tätort utan närmare precisering.
Arbetet med en ny översiktsplan pågår, markanvändningen kommer att
ha stöd i denna.

Detaljplaner,
områdesbestämmelser
och förordnanden m.m.

Området berörs idag av tre detaljplaner, förslag till ändring och
utvidgning av stadsplanen för del av Arvika, Högåsenområdet,
fastställd den 31 oktober 1952, förslag till ändring och utvidgning av
stadsplanen för del av Arvika, Agnetebergsområdet, fastställd
24 augusti 1977 och Kv. Mejeriet, förslag till ändring av stadsplanen,
fastställd den 30 augusti 1978.
Genomförandetiderna är utgångna för samtliga planer.
Planerna anger i huvudsak industriändamål som markanvändning för det
aktuella området.

Program för
planområdet

Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver
upprättas.
Verksamhet med omgivningspåverkan har sedan länge varit etablerad
på platsen även om den nu kommer att ändra karaktär.

Miljökonsekvens- Det bedöms inte föreligga behov av någon miljökonsekvensbeskrivning
bedömning
enligt 5 kap. 18 § PBL. En utredning behöver dock göras som studerar
utformningen av befintlig in-/utfart mot Fallängsvägen med avseende på
trafiksäkerhet och framkomlighet.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
topografi

Södra delen av planområdet, runt den befintliga byggnaden, är relativt
plant med nivåer runt 71,5 meter över havet. Området faller sedan
undan något mot nordost, här ligger marknivån på omkring 69,5 meter. I
nord-västra delen gränsar planområdet till en bergsklack, här på finns
planområdets högsta nivå på ca 74 meter över havet.
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vegetation

Inom området finns ett antal större lövträd, dels i anslutning till infarten
och dels som en enkelsidig allé längs Högåsvägen. I norr och öster ansluter planområdet mot naturmark med blandskog.

biotopskydd

Alléer omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Inom
biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder
som kan skada naturmiljön.
Länsstyrelsen kan medge dispens om särskilda skäl föreligger.
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geotekniska
förhållanden

Geoteknisk utredning för området gjordes 1979 av AB Jacobson &
Widmark i samband med att mejeriet skulle byggas ut.
Jorden inom den södra delen, i anslutning till den befintliga
bebyggelsen, består överst av 0,5-1,5 meter fyllning, därunder 1-1,5
meter silt underlagrad av 0-2 meter lös till halvfast lera vilande på
morän. Fyllningen består av sand, grus, morän och silt. Inslag av
krossmaterial förekommer.
Grundvattenytan låg vid tiden för undersökningen ca 1,6 meter under
markytan.
Jorden i den norra delen, i anslutning till befintlig bebyggelse, består
mellan höjdpartier med morän och berg i dagen, överst av fyllning,
därunder av 0-2 meter silt eller sand, underlagrad av maximalt 2,5 meter
lera vilande på morän eller berg.
Grundvattenytan låg här ca 3,5 meter under markytan.

förorenad
mark

Det finns inga historiska belägg för att markföroreningar skulle kunna
förekomma inom området.
Innan mejeriet etablerade sig utgjordes marken av skogsmark och
tomtmark för bostadshus. Även växthus skall ha förekommit inom
området.
Mejeriverksamheten har i viss omfattning hanterat kemikalier. Detta har
till allra största delen skett inomhus, några läckage till omgivande mark
är inte kända.
Väster om befintlig bebyggelse finns en utvändig och ovan jord placerad
oljetank om 10 m². Några läckage från denna är heller inte kända.

radon

I markradonutredning för Arvika kommun, utförd 25 januari 1993 av
Svensk Geofysik AB, är området redovisat som normalriskområde för
markradon.

fornlämningar

Det finns, enligt fornminnesregistret, inga kända fornlämningar inom
planområdet.

Verksamheter
inom
planområdet
utom
planområdet

Mejeriverksamheten startade i början av 1950-talet och las ner år
2002. Delar av lokalerna används idag som lager, en byggnad används
för inomhusgocart medan andra delar står tomma.
Nordväst om planområdet, på andra sidan Fallängsvägen, bedrivs
handelsverksamhet. Här ligger bl.a. en livsmedelshall, bensinstation och
bilhandlare. I norr finns en möbelhandel och i öster och söder finns
bostäder i form av villabebyggelse.

G:\Pdoc\03\03156\Antagandehandling\planbeskrivning.doc

5

Bebyggelse
inom
planområdet

utom
planområdet

Det gamla mejeriet består i huvudsak av bebyggelse i en och två våningar.
Det har byggts till i etapper. Den äldsta delen i söder, från 1950-talet,
utgörs av bebyggelse med gula tegelfasader och plana tak. Tillbyggnaden
i norr, som utfördes i början av 1980-talet, har blå plåtfasader och flacka
sadeltak.

Villabebyggelsen i söder består, närmast planområdet, av tvåvånings
putsade hus med sadeltak från 1950-talet. I öster är villabebyggelsen i
huvudsak uppförd på 1970-talet och i en våning.
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Anslutande bebyggelse för handel är i huvudsak uppförd i en våning med
flacka sadeltak och vanligtvis med plåtfasader.

Service

Offentlig och kommersiell service finns inom relativt korta avstånd.
Arvika centrum ligger ca 1,5 kilometer söderut och sjukhuset ungefär lika
lång österut.
Inom det absoluta närområdet finns viss kommersiell service, bl.a. en
livsmedelsbutik.

Friytor

Trafik
biltrafik

Det finns inga egentliga friytor inom planområdet bortsett från en mindre
gräsyta i anslutning till områdets infart.

Planområdet ligger väl till utifrån den övergripande vägstrukturen.
Ca 400 meter norrut ligger Graningerondellen där länsväg 172 mot
Årjäng, riksväg 61 mot Charlottenberg, länsväg 175 mot Säffle och
Fallängsvägen in mot Arvika centrum knyts samman.
Området nås idag från Fallängsvägen. In-/utfarten ligger i planområdets
södra del. Den är belägen i en svag kurva med delvis dålig sikt och är
inte byggd för att hantera några större trafikmängder.
Med nuvarande utformning, utan separata fält för vänstersvängande
fordon, uppstår ofta köbildningar på Fallängsvägen. Detta i sin tur
påverkar flödet till och från Arvika centrum. Fallängsvägen trafikeras
med ca 8340 fordon per årsmedeldygn i det aktuella avsnittet, mätår
2005.

kollektivtrafik

Busstrafiken är fullt utbyggd inom tätorten med så kallade pendellinjer
som utgår från busstationen i Palmviken.
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Närmaste hållplats ligger ute vid Fallängsvägen omedelbart väster om
planområdet.
gång-, cykeloch moped
trafik
parkering

Störningar

GCM-vägnätet är fullt utbyggt inom området.
Parkeringsbehovet har under den tidigare verksamheten lösts inom
fastigheten.
Det finns idag inga kända störningar.
I samband med tidigare mejeriverksamhet förekom dock vid något
tillfälle klagomål på nedfallande stoft från oljeeldningen.

Teknisk
försörjning
vatten, avlopp
och dagvatten

Den aktuella fastigheten är anslutning till det kommunala VSD-nätet.

värme

Värmeförsörjning av aktuell fastighet sker idag genom egen anläggning,
oljepanna.

el

Ledningar finns framdragna. Arvika Elnät är nätägare.

tele, data

Ledningar finns framdragna.

avfall

Avfallshanteringen sker enligt kommunens renhållningsordning och
avfallsplan.

FÖRÄNDRINGAR
Natur
topografi

Inga större förändringar kommer att ske bortsett från de arbeten som
kommer att göras i anslutning till ombyggnaden av in-/utfarten.
Mindre justeringar av marknivåer kan komma att behöva göras i
anslutning till framtida eventuella tillbyggnader eller rivningar.

vegetation

Allén längs Högåsvägen skall behållas då den tydliggör gränsen mellan
olika verksamheter och utgör ett skydd för villabebyggelsen söder om
gatan. Alléer omfattas av skydd enligt miljöbalken, för att ytterligare
tydliggöra detta har skyddsbestämmelse införts i planen. Vidare anges
att en tät buskplantering skall anordnas i anslutning till allén som ett
utökat skydd för bostäderna längs gatan.

geotekniska
förhållanden

Markförhållanden bedöms vara sådana att normala grundläggningsmetoder bör kunna tillämpas vid eventuella exploateringar.

förorenad
mark

Skulle det i samband med exploateringsprojekt påträffas förorenad jord
skall denna omhändertas, bortforslas och saneras på ett av tillsynsmyndigheten godkänt sätt.
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Verksamheter

Planen tillåter handel, småindustri och hantverk samt kontor.
Handelsändamålet har i planen begränsats till att omfatta handel
exklusive dagligvaruhandel. Med dagligvaruhandel menas varor som
fyller konsumentens dagliga behov av livsmedel inklusive drycker samt
specialvaror som kemtekniska produkter, tidningar, tobak,
sjukvårdsartiklar och liknande.
Skälet för regleringen är att Fallängsvägen med tillhörande korsningar
inte är dimensionerad för det trafikmängdstillskott som en dagligvaruetablering inom området skulle innebära. Inte heller in-/utfarten till den
aktuella fastigheten kommer, efter ombyggnad, att få en utformning som
är lämplig för hantering av så stora trafikmängder som skulle kunna bli
aktuella.
Fastighetens förutsättningar för handel gör att den bedöms bäst lämpa
sig för handel med skrymmande varor eller s.k. sällanköpsvaror.
Begreppet småindustri och hantverk kan definieras utifrån graden av
störningar för omgivningen. Med småindustri och hantverk menas här
verksamheter med ett största skyddsavstånd på 50 meter till bostäder
enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 ” Bättre plats för arbete”. Hit hör
exempelvis småverkstäder,skomakare, grossister och liknande.
Användningen kontor finns med för att befintliga kontorslokaler skall
kunna uthyras separat oberoende av annan verksamhet.
Det är önskan om att kunna lokalisera en byggvaruhandel inom delar av
byggnaden som initierat planarbetet.

Bebyggelse

Byggrätten har i planen i princip begränsats till den befintliga
byggnadens storlek. En något större utökning har dock gjorts i det
nordöstra hörnet.
Högsta tillåtna byggnadshöjd, åtta meter, har överförts från den tidigare
planen, likaså 30 meter för befintlig skorsten.

tillgänglighet

Byggnader som innehåller arbetslokaler eller lokaler till vilka
allmänheten har tillträde och tillhörande tomter skall utformas så att de
medger tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. För arbetslokaler kan i vissa fall undantag medges
om det är befogat med hänsyn till arten av verksamhet för vilken
lokalerna är avsedda.

Service

Ingen förändring kommer att ske.

Friytor

Ingen förändring kommer att ske.

Trafik
biltrafik

I planen redovisas en ny utformning av den befintliga in-/utfarten från
Fallängsvägen. Vägen kommer att breddas och separat vänstersvängfält
in till den aktuella fastigheten kommer att anordnas.
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Även i övrigt kommer Fallängsvägen att byggas om i avsnittet mellan
Högåsgatan i söder och Graningevägen i norr.
Med vidtagna åtgärder bedöms såväl tillfredsställande framkomlighet
som trafiksäkerhet uppnås inräknat den trafikökning på Fallängsvägen
som den planerade verksamheten kan förväntas medföra. Exakt vilka
verksamheter som kommer att etablera sig inom kvarteret är ännu inte
helt känt, men med utgångspunkt från förväntade etableringars besökstal torde en ökning av trafiken på Fallängsvägen med ca 200 fordon per
årsmedeldygn vara realistisk. Trafiken kommer till allra största delen att
utgöras av lätt trafik. Detta bör ses mot bakgrund av mängden tunga
transporter som förekom då mejeriverksamhet bedrevs inom området.
Ut mot Fallängsvägen i övrigt finns i planen förbud mot att anordna
körbar förbindelse. Detta är motiverat utifrån trafiksäkerhetsskäl.
Ut mot Högåsvägen och Christian Erikssons väg finns likaså förbud mot
att anordna körbar förbindelse. Här är det framförallt motiverat utifrån
störningsrisken för de kringboende.
varutransporter Varutransporter kommer att ske via den ombyggda in-/utfarten från
Fallängsvägen.
In- och utlastning kommer i huvudsak att ske från väster, viss inlastning
med mindre fordon kan även komma att ske från norr och väster.
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parkering

Enligt den av kommunen tillämpade parkeringsnormen skulle
behovstalet för den aktuella fastigheten vara ca 100 platser om den
används för hantverk eller småindustri och drygt 300 om den renodlat
skulle användas för handelsverksamhet.
Behovsbedömningen kommer att göras i samband med bygglovsprövningar och är självfallet beroende av vilken typ av verksamheter
som etableras.
Parkeringsplatserna skall lösas inom fastigheten. Inom kvartersmarken
kommer kundparkeringar att ordnas väster om byggnaden, framför
besöksentréerna.
Bestämmelse om att parkering skall finnas har införts i planen, dock inte
på bebyggelsens östra sida.

kollektivtrafik

Störningar

I samband med att Fallängsvägen byggs om kommer nya, bättre
utformade, hållplatser att anläggas.

I planen har vidare införts bestämmelse om att verksamheter inte får
vara störande för omgivningen och att de skall uppfylla gällande
riktvärden för externt industribuller. I detta fall är det framförallt bostäder
som kan störas. Då gäller att den ekvivalenta ljudnivå vid egen tomtgräns inte får överstiga 50 dBA dagtid (kl 07-18), 45 dBA kvällstid (kl 1822 och söndagar) och 40 dBA nattetid (kl 22-07). Maximalnivån nattetid
får inte överstiga 55 dBA. Riktvärdena finns formulerade i
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer 1978:5.
I planen har vidare införts bestämmelse om att en tät buskplantering
skall finnas ut Högåsvägen som ett skydd mellan parkeringsytorna och
bostadsbebyggelsen längs gatan.

Teknisk
försörjning

Inga förändringar kommer att ske.

Administrativa
frågor

Planens genomförandetid är satt till tio (10) år från den dag planen
vunnit laga kraft.

Konsekvenser
av planens
genomförande

Planens genomförande kommer att innebära en stor förändring jämfört
med dagens situation då verksamheten inom området är mycket
begränsad.
Jämfört med den tidigare bedrivna mejeriverksamheten kommer också
förändringen att bli stor. Den hade karaktären av tillverkningsindustri
med en stor del tunga transporter.
Den nya planen medger handel och småindustri. Detta innebär med stor
sannolikhet att den lätta biltrafiken, besökstrafiken, kommer att öka,
medan den tyngre trafiken blir mindre omfattande.
In-/utfarten till fastigheten kommer att byggas om för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet.

G:\Pdoc\03\03156\Antagandehandling\planbeskrivning.doc

11

Handelsverksamheten har i planen inte preciserats utan kan vara av
olika slag. Fastighetens förutsättningar gör att handel med skrymmande
varor eller sällanköpsvaror ter sig mest lämpligt. Med småindustri menas
sådan verksamhet som har liten omgivningspåverkan.
Genom planen stärks handeln inom ett redan etablerat ”externt”
handelsområde med närhet till ett stort antal boende till låga
infrastrukturella kostnader.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av planen har arkitekt Kjell Nyström medverkat.

2006-04-07

Jan Erik Engström
arkitekt SAR/MSA
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Detaljplan för kv. Mejeriet
(Mejeriet 1 samt delar av Myråsen 1:1 och Degerängen 1:6)

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utlåtande

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande.

Tidplan
planprocessen

Beslut om samråd
Samråd med berörda samt remiss till
myndigheter och kommunala nämnder
Beslut om utställning

maj -05
juni - augusti -05
BN februari -06

Utställning

mars -06

Antagande

BN april -06

Laga kraft

maj -06

in-/utfart

Ombyggnad av Fallängsvägen inklusive befintlig in-/utfart kan ske när
erforderliga planbeslut är fattade.

ändrad
användning

Ändrad användning av byggnaden kan ske när erforderliga planbeslut är
fattade och bygglov erhållits.

Genomförandetid

Mot bakgrund av ovanstående sätts planens genomförandetid till tio (10)
år från lagakraftdatum.

2

Ansvarsfördelning

Arvika kommun ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
-

miljöbedömning,
planarbete (tillsammans med byggherren),
ombyggnad av Fallängsvägen inklusive in-/utfart,
fastighetsreglering i anslutning till ombyggnad av in-/utfart, och
bygglovsprövning.

Byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
Avtal

planarbete (tillsammans med kommunen),
bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med
myndigheter och andra, och
iordningställande av tomtmark.

Avtal mellan byggherren och kommunen som reglerar de närmare
omständigheterna kring användningen av byggnaden, fördelningen av
kostnader m.m. kommer att upprättas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsreglering skall ske vad avser fastigheten Mejeriet 1:s gräns
mot Fallängsvägen. Syftet med regleringen är att skapa utrymme för ny
utformning av in-/utfart samt plats för ny sträckning av gcm-vägen.
Fastighetsbildning kan ske med stöd av detaljplanen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Byggherren tillsammans med kommunen bekostar planarbetet.
Kommunens kostnader för plangenomförandet beräknas till ca två
miljoner kronor och omfattar då en ombyggnad av Fallängsvägen från
Blästervägen i norr till Högåsvägen i söder inklusive ny in-/utfart till
fastigheten Mejeriet 1.

TEKNISKA FRÅGOR
Grundundersökningsutlåtande kommer inte att krävas.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av genomförandebeskrivningen har planeringschef
Ulf Richardson medverkat.

Karlstad 2006-04-07

Jan Erik Engström
arkitekt SAR/MSA
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Detaljplan för kv. Mejeriet
(Mejeriet 1 samt delar av Myråsen 1:1 och Degerängen 1:6)

UTLÅTANDE
HANDLINGAR
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utlåtande

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Mejeriet i den norra delen av tätorten Arvika, inom stadsdelen Myråsen, har upprättats.
Planförslaget har varit utställt under tiden 6 mars till och med den 4 april
2006.
I bilaga 1 redovisas synpunkter som kommit in i samband med utställningen och planförfattarens kommentarer till dessa. Synpunkterna har
inte föranlett någon förändring av planförslaget.
Det anses inte heller föreligga några synpunkter från samrådsskedet
som inte blivit tillgodosedda.

Bilaga 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER
UTSTÄLLNINGSSKEDET

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----

2

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----

3

KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----
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ANDRA INTRESSENTER

KOMMENTARER

----

2006-04-07

Jan Erik Engström
arkitekt SAR/MSA
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