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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Genomförandebeskrivning
3. Plankarta
4. Behovsbedömning
5. Särskilt utlåtande (efter samråd)
6. Fastighetsförteckning

Planens syfte
Planen ska ge möjlighet att bygga ett bostadshus inom den södra delen av
Bromsen 9 samt möjliggöra avstyckning av bostadsfastighet för detta
ändamål. Planen skall i övriga delen av Bromsen 9 säkerställa pågående
markanvändning.

Plandata
Planområdet är beläget centralt längs Kyrkogatan och Allégatan ca 200
meter väster om Palmviken och omfattar hela Bromsen 9, 12 och del av
Bromsen 10.
Planområdet är drygt 3000 m2 stort och omfattar endast kvartersmark.

Planområde

Markägoförhållanden
Bromsen 9 och 12 ägs av ett aktiebolag och Bromsen 10 är privatägd.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I gällande ÖP2007 anges bland annat en strategi för förtätning av centrala
delar av staden vilket ligger i linje med förfrågan om planändring.
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Detaljplaner
Gällande detaljplan

Ändamål

Detaljplan för del av
Kvarteret Bromsen, laga
kraft 2003-09-21. Planens
genomförandetid löpte ut
2008-09-21.

Handelsändamål

Gällande detaljplan stödjer en förrättning där den del av Bromsen 10 som
inkluderas i föreliggande detaljplan förs över till Bromsen 9.
Beslut om planläggning
Kommunstyrelsens allmänna utskott fattade beslut (2008-01-14 §13) att
ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra bostadshus på fastighetens södra
del. Tiden efter beslutet har exploatören ägnat till att bl a ta fram en
markundersökning.
Behovsbedömning
Enligt behovsbedömningen till detaljplanen bedöms planen inte innebära risk
för betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning
enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18§ behöver upprättas. Miljöaspekter som
särskilt bör ägnas uppmärksamhet i planprocessen framgår av behovsbedömningen. Beslut om betydande miljöpåverkan har tagits av planförfattaren (se behovsbedömning).
Planförfarande
Detaljplanen bedöms ha begränsad betydelse samt sakna intresse för en
bredare allmänhet. Planen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och bedöms heller inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planens genomförande kommer att ge närområdet en mer
”städad” miljö. Detaljplanen upprättas därför med enkelt planförfarande.

Förutsättningar och förändringar
Mark och natur
Mark och vegetation
Förutsättningar

Planområdet är idag huvudsakligen hårdgjort. Enstaka träd finns inom
fastighetens södra delar mot fastighet i öster. Längs Allégatan finns som
namnet antyder träd planterade vilket ger ett grönt inslag i stadsbilden. I
kvarteren söder och väster om planområdet finns idag villatomter med
uppväxta trädgårdar.
Förändringar

Planen medför att den nya bostadstomten kommer att kunna anläggas med
planteringar, gräs, träd och buskar till en trädgård. Skyddsbestämmelser om
träden (alléplanteringen) längs Allégatan kommer att föras över från
gällande plan med bestämmelsen (n1).
Bostadstomten som möjliggörs genom planen, efter fastighetsreglering,
omfattar knappt ca 1200 m2.
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Geotekniska förhållanden
Förutsättningar

Ingen geoteknisk utredning har gjorts inom planområdet. Erfarenheter från
grävningsarbeten och markundersökningar visar att området består av morän.
Förändringar

Markförhållandena bedöms innebära att planerad bostadsbebyggelse kan ske
med normala grundläggningsmetoder.
Bebyggelse
Förutsättningar

Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad (tidigare bensinstation och
biltvätthall) som idag används för restaurangverksamhet och handel.
Byggnaden som är uppförd i en våning är från 1960-talet och har fasad av
rödbrunt tegel med platt tak. Det tak som tidigare funnits över
bensinpumparna då fastigheten brukades som bensinstation finns fortfarande
kvar. I dag används det dock som tak över uteserveringen. Inom fastigheten
finns även en fd verkstad och förråd, som idag tidvis används som
lastbilsgarage, vilket avses rivas alternativt byggas om till bostad. Att riva
byggnaden bör vara den lämpligaste inriktningen i plan- och byggprocessen
med hänsyn till att skapa ett ändamålsenligt boende.

Ovan: Planområdet sett från norr.

Öster om planområdet finns verksamheter och söder och väster om
planområdet finns villabebyggelse.
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Ovan: Den fd verkstaden där det nya bostadshuset föreslås. I bakgrunden syns bostadshusen i
angränsande fastigheter.
Förändringar

Planen förändrar inte byggrätterna för den norra delen av fastigheten i
förhållande till nu gällande detaljplan utan fastställer markanvändning för
handelsändamål (H). Byggrätten för denna del begränsas i höjd till 4,0 meters
byggnadshöjd.
För bostadsdelen begränsas byggrätten till en del av tomten och övrig del av
kvartersmarken för bostäder får ej bebyggas (prickmark). Inom området för
byggrätten begränsas markens ianspråktagande för byggnad av en planbestämmelse (e1240) som möjliggör en byggnadsarea på max 240 m2.
Bebyggelsens höjd begränsas till tre våningar (III) och 8,5 meters byggnadshöjd i syfte att skapa en väl anpassad bebyggelse till stadsbilden och att
minimera störningar från omgivande verksamheter. Takvinkeln begränsas till
10° i syfte att hålla ner totalhöjden och uppmuntra en flack takkonstruktion
som väl harmonierar med den fd bensinstationsbyggnaden. Vind får inte
inredas och källare får ej anordnas (v1) med hänsyn till översvämningsrisken.
Den nya byggrätten för bostadshus kan ses i ett sammanhang gentemot övrig
bebyggelse i sektionen nedan.
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Ovan: Situationsplan – möjlig markanvändning.

Detaljplan för Bromsen 9 m fl – Planbeskrivning 7(11)
ANTAGANDEHANDLING

Ovan: Sektioner – snitt från markering på situationsplan, föregående sida.

Service
Förutsättningar

Inom planområdet finns en pizzeria samt godisbutik. I nära anslutning till
planområdet ligger Palmvikens dagligvaruhandelsområde m intilliggande
verksamheter längs Palmviksgatan, samt innerstadens serviceutbud i både
kommersiell och offentlig service. Planområdet är lokaliserad ca 200 meter
från Hagaskolan.
Förändringar

Planen tillskapar inga ytterligare möjligheter till serviceinriktad verksamhet.
Planen säkerställer pågående markanvändning inom norra delen av Bromsen
9.
Gator och trafik
Kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik
Förutsättningar

Planområdet är beläget med ett gott kommunikationsläge för kollektivtrafik
och gång- och cykeltrafik.
Förändringar

Planen medför inga förändringar avseende kollektivtrafik eller gång- och
cykeltrafik.
Motorfordonstrafik
Förutsättningar

Planområdet är beläget med ett gott kommunikationsläge både för fordonskollektiv- och gång- och cykeltrafik. Fordonsmängden på Västra
Kyrkogatan är uppskattad till mellan 1500 och 2000 fordon per
årsmedeldygn.
Förändringar

Planområdets bostadtomt kommer att få anslutning till Allégatan vilket ger
goda förutsättningar för en trafiksäker in- och utfart på en lågt trafikerad
gata.
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Parkering/utfarter
Förutsättningar

Idag ordnas parkering för verksamheterna (pizzerian och Godishuset) inom
egen fastighet i den norra delen av Bromsen 9. Enligt gällande detaljplan
finns en entré för bilar, i den nordöstra delen av Bromsen 9 mot Västra
Kyrkogatan. I övrigt råder utfartsförbud, förutom för varutransporter som
tas in via Allégatan. Parkeringssituationen är stundtals svår att lösa inom
egen fastighet för verksamheterna varför kunder parkerar på allmänna
parkeringsplatser längs Allégatan.
Förändringar

Planen medför att parkering ordnas inom egen tomt för den nya
bostadsfastigheten och att utfart ordnas mot Allégatan.
Varutransporter till verksamheterna inom Bromsen 9 tas emot mot den
södra fasaden av huvudbyggnaden inom Bromsen 9 (f d bensinstationen).
Personbilstrafik skall ej ske via varutransportentrén till övriga delen av
handelstomten.
För verksamheterna i norr kommer parkeringssituationen att bli tydligare
inom kvartersmark och anvisningar om in- och utfart att sättas upp. In- och
utfart begränsas till Västra Kyrkogatan liksom i nu gällande detaljplan.
Parkeringssituationen inom handelstomten kommer att ordnas upp och drygt
20 markerade parkeringsplatser kommer att anordnas av fastighetsägaren.
Förorenad mark
Förutsättningar

Inom fastigheten har OK bedrivit bensinstation med tillhörande verkstad
och fordonstvätt mellan åren 1960-1981. Fastigheten undersöktes år 2000
och sanerades året efter. Det finns inom fastigheten fem rengjorda och
sandfyllda cisterner kvar. Föroreningar har lämnats kvar i schaktväggar mot
Allégatan och intill väggen på pizzerian samt under uteplatsen till
restaurangen. I de södra delarna av planområdet visade prover från 2001 att
föroreningsnivåerna är måttliga, men vidare undersökningar krävs för att
klargöra om detta förhållande råder även idag eller om andra föroreningar
har spridit sig.
En miljöteknisk markundersökning har genomförts för den del som avses
användas för bostadsändamål1 (s k känslig markanvändning) och denna
visar på att föroreningsnivåerna är acceptabla och under riktvärdena för
känslig markanvändning.
Förändringar

Planen innebär inga åtgärder kopplade till markföroreningar.
Skulle markföroreningar eller misstanke om sådana uppkomma i samband
med rivning, schakning och grundläggningsarbeten skall tillsynsmyndigheten meddelas enligt miljöbalken.

1

Miljöteknisk markundersökning, Bromsen 9. Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, 2008-09-10.

Detaljplan för Bromsen 9 m fl – Planbeskrivning 9(11)
ANTAGANDEHANDLING

Buller och andra störningar
Förutsättningar

Då planområdet är lokaliserat i anslutning till befintliga verksamheter finns
risk för att den föreslagna markanvändningen (bostäder) genom sin närhet
till befintliga verksamheter kan ge upphov till störningskonflikter i
framtiden. Verksamhetern inom Bromsen 9 har ett ventilationsaggregat
monterat på norrsidan av taket vilket ger upphov till visst buller. Buller från
Västra Kyrkogatan bedöms som marginellt i förhållande till läget av det
föreslagna bostadshuset.
I dagsläget är verksamhetsutövare och fastighetsägare (för restaurang och
eventuellt nytt boende inom fastigheten) samma person. Detta förhållande
kan dock förändras i framtiden varför det är viktigt att klargöra
förutsättningarna för de respektive markanvändningarna så att framtida
konflikter och anmälningar enligt miljöbalken minimeras.
Idag finns inom Bromsen 9 och 10 inga verksamheter som har tillstånd
enligt miljöbalken för störande verksamhet. Detaljplanen för Bromsen 9
anger planbestämmelse m1 – verksamheter får inte vara störande för
omgivningen och skall uppfylla gällande riktvärden för externt buller.
Detaljplanen för Bromsen 10 anger planbestämmelse m1 – verksamheten får
inte vara störande för omgivningen. Genom dessa bestämmelser regleras
möjliga verksamheters etablering inom de aktuella fastigheterna och tas
också upp som förutsättningar vid prövning av ev. miljötillstånd kopplade
till verksamhet.
Enligt riksdagens proposition 1996/97:53 gäller följande riktvärden för
trafikbuller:

Förändringar

Tidigt samråd har förts med miljöstaben på Arvika kommun samt
Länsstyrelsen kring frågorna. Planen kommer att innebära att bostad inom
södra delen av Bromsen 9 påverkas visuellt och störningsmässigt av
transporter och fläktljud o dyl. Någon störande verksamhet finns idag inte
och för ev. kommande verksamheter i framtiden, se resonemang ovan.
Planen kommer att föreskriva att plank skall uppföras till en höjd av 2 meter
(plank) mot norr och öster i den del av planen som anger kvartersmark för
bostäder, vilket också gynnar boendemiljön med minskat buller från Västra
Kyrkogatan. Planen föreskriver också att gällande riktvärden för bostad
skall uppfyllas (m1), dvs 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal
ljudnivå inomhus samt 55 dB(A) respektive 70 dB(A) ekvivalent respektive
maximal ljudnivå vid fasad och uteplats.
För handelsverksamheten får den inte vara störande för omgivningen och
skall uppfylla gällande riktvärden för externt industribuller för störning från
verksamhet mot bostäder. De riktvärden som finns avseende detta finns
formulerade i Naturvårdsverkets råd och riktlinjer 1978:5. Den ekvivalenta
ljudnivån får enligt dessa vid egen tomtgräns inte överstiga 50 dB(A) dagtid
(kl 07-18), 45 dB(A) kvällstid (kl 18-22 och söndagar) och 40 dB(A)
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nattetid (kl 22-07). Maximalnivån nattetid får ej överstiga 55 dB(A). Detta
säkerställs med en planbestämmelse (m2).
Radon
Förutsättningar

I markradonutredning för Arvika kommun, utförd 25 januari 1993 av Svensk
Geofysik AB, är området redovisat som normalriskområde för markradon. I
bygglovskedet skall behov av ev. grundläggning med radonskyddat utförande
utredas.
Förändringar

Inga förändringar eller åtgärder genom planbestämmelser krävs med hänsyn
till bedömd radonrisk. Frågan hanteras i detalj i bygglovskedet.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar

Fastigheten Bromsen 9 är anslutet till de kommunala vatten- och avloppssystemet via Bromsen 10 genom en enskild överenskommelse mellan
fastighetsägarna. Det nuvarande garaget/verkstaden som avses rivas är inte
påkopplat till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Byggnader inom närliggande fastigheter har vid t ex höga nederbördsflöden
fått källaren översvämmad pga uppdämning i avloppsnätet och spillvatten
har trängt in i källaren pga att dagvatten från fastigheterna i området är
sammankopplat med spillvattenledningen nedströms.
Förändringar

Den södra delen av fastigheten som kommer att styckas av från Bromsen 9
för bostadsändamål kommer att anslutas till det kommunala vatten- och
avloppssystemet som byggs ut i den södra delen av Bromsen 10, där uområde (och servitut med stöd av detta) redan finns för allmänna
underjordiska ledningar. Planen anvisar u-område (u) i södra delen av
planområde.
Takvatten från den nya bostadsfastigheten får initialt inte kopplas på dagvattenledningsnätet men däremot dräneringsvatten får kopplas på dagvattenledningsnätet.
Värme
Förutsättningar

Byggnaden inom Bromsen 9 är idag uppvärmd genom bergvärme.
Fjärrvärmeledningar finns idag i Västra Kyrkogatan och en anslutning till
fjärrvärmenätet är möjlig.
Förändringar

Kommunen kan genom plan- och bygglagen inte föreskriva val av uppvärmningskälla.
Vid val av uppvärmningsalternativ förordas från kommunens sida dock alltid
hållbara lösningar som minskar utsläpp av bl a koldioxid till atmosfären, t ex
fjärrvärmeledningsnätet.
El
Förutsättningar
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Idag finns befintliga el-ledningsserviser framdragna till huvudbyggnaden
(pizzerian och Godishuset) samt verkstaden i den södra delen (som avses
rivas).
Förändringar

Planen medför att den nytillskapade bostadstomten i planområdets södra del
kopplas på elnätet via befintlig servis.

Konsekvenser
Planen medför inga betydande miljökosekvenser. Planförslagets förändringar
från nuvarande situation och nu gällande detaljplan avser i huvudsak den
södra delen av Bromsen 9 (samt ev. del av Bromsen 10) och den norra delen
av Bromsen 9 tas med i föreliggande detaljplan i syfte att befästa pågående
markanvändning och ge möjlighet att ersätta nu gällande detaljplan med en
ny.
Området som helhet gynnas av en mer ordnad och ”städad” markanvändning
inom södra delen av planområdet. Planområdets läge ur bostadssynpunkt
möjliggör förtätning vilket är lämpligt ur ett allmänt resurshushållningsperspektiv då detta främjar färre transporter med bil samt utnyttjande av
befintlig teknisk infrastruktur.
Planens genomförande kräver inga kommunala kostnader.
Administrativa frågor
Planen har en genomförandetid på fem år efter det att planen vunnit laga
kraft.

Medverkande tjänsteman
Planbeskrivningen är upprättad av avdelningen Planering och utveckling
genom Daniel Nordholm.
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