ANTAGANDEHANDLING
EN K ELT PL AN FÖ RF AR AN D E
2009-02-10

Dnr KS 09/44

ANTAGEN 2009-05-11

LAGA KRAFT 2009-06-09

Ovan: Nya Apotekshuset i Arvika, foto: Inglander, 1961.

Detaljplan för

Liljan 3
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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
1. Behovsbedömning
2. Planbeskrivning
3. Genomförandebeskrivning
4. Plankarta
5. Särskilt utlåtande

Planens syfte och huvuddrag
Planen ska ge möjlighet att bygga till en andra våning mot Magasinsgatan i
syfte att utveckla befintlig verksamhet med en bowlinghall inom Liljan 3.
Planen skall även säkerställa övrig pågående markanvändning.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget centralt i Arvika öster om Palmviken och biblioteket.
Avståndet till torget är ca 250 meter.
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Planområdet markerat med röd streck-prickad linje.

Areal
Planområdet omfattar ca 1450 m2 kvartersmark och ca 10 m2 allmän platsmark
(gatumark).
Markägoförhållanden
Fastigheten Liljan 3 är privatägd och begäran om planändring kommer från
fastighetsägaren.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt nya översiktsplanen för Arvika kommun som antogs av KF 2007-11-26,
och vann laga kraft 2008-09-26, ingår planområdet i Arvika tätort och är
övergripande klassificerat som innerstad. ÖP07 stöder uttalat att stärka
stadskärnan till en vital och levande del för handel, verksamheter och bostäder
genom t ex förtätning i befintliga kvarter.
Detaljplaner etc
Gällande detaljplan, Förslag till ändring i stadsplanen för del av Arvika Kv.
Liljan, fastställd 20 januari 1960, medger markanvändning för bostads- och
handelsändamål i tre våningar (BHS III) och handelsändamål i en våning (H I).
Punktprickad mark får ej bebyggas.

Gällande detaljplan – plankarta (fri skala).

En tomtindelning gäller för kvarteret (17-ARS-3793:205) vilken antogs av
byggnadsnämnden 1960-03-02 och fastställdes av Länsstyrelsen 1960-03-30.
Tomtindelningen kommer att upphävas i samband med planprocessen.
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. Beslut om betydande
miljöpåverkan har tagits av planförfattaren (se behovsbedömning).
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Bakgrund och beslut om planläggning
Fastighetsägaren till den aktuella fastigheten har önskemål att utveckla sin
verksamhet (The Roof samt Sunday Café) med en nöjesbowlinghall som skulle
knyta ihop de två verksamheterna med den nya. Ett önskemål finns därför att få
möjlighet att bygga till en våning för detta ändamål.
Beslut om planläggning togs 2009-02-09 av kommunstyrelsen.
Planförfarande
Detaljplanen bedöms ha begränsad betydelse samt sakna intresse för en bredare
allmänhet då planens genomförande inte bedöms innebära några stora negativa
förändringar. Planen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och bedöms heller inte medföra betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen upprättas därför med enkelt planförfarande.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar

Planområdet innehåller idag inga grönområden eller naturmark utan är till sin
helhet bebyggd eller hårdgjord. Ett par yngre träd är planterade i det nordöstra
hörnet av planområdet i samband med innerstadsprojektet och ett äldre träd
står i den sydöstra delen av planområdet.

Ovan: Träd mot Magasinsgatan.
Förändringar

Träden inom kvartersmarken mot Magasinsgatan skall bevaras. Viss beskärning
krävs sannolikt av det äldre trädet i den södra delen av planområdet för att
rymma den tänkta tillbyggnaden. Om träden behöver tas ner pga t ex träddöd
skall motsvarande träd återplanteras. Nämnda åtgärder säkerställs genom
planbestämmelse (n1).
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar

Detaljplanen syftar inte till att möjliggöra någon ytterligare byggrätt på mark i
någon betydande omfattning utan endast till att möjliggöra en överbyggnad av
befintlig byggnad. De bärande pelare som erfordras för att bära det nya
bjälklaget ovanför gångbanan bedöms inte utgöra något betydande hinder för
planens genomförbarhet med hänsyn till omfattningen av bebyggelse i
närområdet. En geoteknisk utredning bedöms därför inte nödvändig inom
ramen för planarbetet utan frågan hänförs till bygglovskedet.
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Förändringar

Ingen geoteknisk utredning eller radonmätning tas fram inom ramen för planarbetet. Frågorna hanteras i bygglov.
Bebyggelse & gestaltning
Förutsättningar

Planområdet inrymmer en huvudbyggnad mot Solbergs gränd i tre hela
våningar, källarvåning samt inredd vind. Byggnaden används för restaurangoch nöjesändamål i entréplan samt delar av plan 2 mot Kyrkogatan samt i
övrigt för bostadsändamål.
En lägre byggnad mot Magasinsgatan i en våning (2 våningar mot Kyrkogatan)
samt källare, innehåller handel och restaurangverksamhet. Byggnaden har
tidigare använts bl a som Apotek.

Ovan: Planområdet sett från norr – flygfoto.
Förändringar

Planen säkerställer pågående markanvändning samt befintliga förhållanden
inom större delen av kvarteret. Mot Solbergs gränd anges markanvändning för
bostäder och centrumändamål, där bostäder ej får anordnas i gatuplan (BC1).
Bebyggelsen får uppföras i tre våningar, vind får inredas och källare anordnas.
(III, v1). Byggnadens nockhöjd får ej överskrida 9,20 meter från markens
medelnivå. Detta avser högsta del av takkonstruktionen. Mot Magasinsgatan
anges markanvändning för centrumändamål (C) (t ex bowling, restaurang,
nöjesanläggning, kontor, butiker etc) som får uppföras i två våningar där
källare får anordnas men vind får ej inredas. (II, v2).
Önskemålet från fastighetsägaren är att bebygga den lägre byggnadskroppen
mot Magasinsgatan med en andra våning innehållande en bowlinghall.
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Påbyggnaden innebär att den trottoar som löper i nord-sydlig riktning parallellt
med Magasinsgatan blir överbyggd men skall fortfarande vara allmänt
tillgänglig för gångtrafik. Parkeringen kommer alltså inte att överbyggas. En
byggrätt för balkong från andra våning medges mot Kyrkogatan och
Magasinsgatan genom planbestämmelse (balkong). Tillbyggnad mot
Kyrkogatan och Magasinsgatan skall uppföras i huvudsak med fasader i puts
(f1).

Ovan: Perspektiv mot sydväst, planerad påbyggnad.

Ovan: Skiss planlösning. AR Konstruktion och Design.
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Friytor
Förutsättningar

Inom planområdet finns friytor i form av en trottoar längs husfasad inom
kvartersmark, som idag är allmänt tillgänglig samt parkeringsplatser inom
kvartersmark. En uteservering kopplad till Sunday Café finns i det nordöstra
hörnet av planområdet.
Förändringar

Trottoar samt parkeringsplatser avses bibehållas även efter tillbyggnad och
planarbetet skall säkerställa att möjligheten till allmän tillgänglighet finns även
fortsättningsvis (se vidare under rubrik Gator och trafik).
Uteserveringen avses utvidgas söderut då lastzonen kommer att smalnas av (se
vidare under rubrik Gator och trafik). Friytorna säkerställs i planen genom
planbestämmelse som föreskriver att marken inte får bebyggas (prickmark)
utöver där byggrätt för balkong anges (balkong).
Tillgänglighet och service
Förutsättningar

Områdets läge i förhållande till Arvika centrum med dess utbud av
kommersiell och offentlig service är mycket gott.
Förändringar

Planen syftar till att bibehålla tillgängligheten samt möjliggöra utveckling av
befintlig verksamhet till Arvika stads kommersiella serviceutbud.
Gator och trafik
Kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik
Förutsättningar

Goda gång- och cykelförbindelser finns till och från planområdet. Idag är
kvartersmarken mellan parkeringsplatserna och fasaden mot Magasinsgatan
tillgänglig för allmän gångtrafik.
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god, närmsta busshållplats ligger
närmare än 100 meter från planområdet. Avståndet till järnvägsstationen är ca
300 meter.
Förändringar

Planen säkerställer allmänhetens tillträde till gångbanan genom planbestämmelse (x1) via en överbyggd arkad till en fri höjd av minst 3,50 meter.
Planen innebär inga konsekvenser för kollektivtrafiken.
Motorfordonstrafik
Förutsättningar

Planområdet är omgivet av Magasinsgatan, Kyrkogatan och Solbergs gränd.
En mindre del gatumark finns med inom planområdet.
Förändringar

De tänkta förändringarna som planen syftar till att möjliggöra bedöms inte
medföra några stora förändringar i trafikmönstret i närområdet eller i staden
som helhet.
Den allmänna gatumark (GATA) som är med inom planområdet ersätter
tidigare parkmark som inte blivit genomförd.
Parkering/inlastning
Förutsättningar
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Idag finns 7 parkeringsplatser inom kvartersmark. Inlasning till Sunday Café,
The Roof och Tiki Room sker via en lastzon och lastbrygga mot
Magasinsgatan.
Förändringar

Samtliga parkeringsplatser som finns inom kvartersmark avses bibehållas för
verksamhetens räkning (parkering). Ytterligare parkeringsplatser för besökande och anställda finns nära i t ex Palmviken, Solbergs gränd samt på
parkeringstaket inom fastigheten Bocken 12 norr om planområdet.
Inlasntning till Sunday Café, The Roof, Tiki Room samt den nya
bowlinganläggningen kommer att avgränsas och eventuellt sänkas för att
möjliggöra fortsatt inlastning under bjälklaget till den planerade
påbyggnationen (last).
Risker och störningar
Buller
Förutsättningar

Den planerade verksamheten bedöms inte utsättas för några betydande
bullerstörningar från omgivningen och heller inte medföra någon
tillkommande störning för omgivningen mot dagens förhållanden då
takterrassen kommer att tas bort och ersättas med en mindre balkong.
Bullernivåerna för befintliga bostäder bedöms klaras med god marginal med
hänsyn till den begränsade trafik som finns samt tillgång till tyst sida.
Förändringar

Inga konsekvenser.
Planbestämmelse avseende gällande riktvärden för buller för bostadsändamål
förs in på plankartan (m2).
Luftkvalitet
Förutsättningar

Luften i Arvika kommun har under åren 1999 till 2007 kartlagts genom
mätningar under vinterhalvåret. Resultaten visar att halterna i Arvika stad för de
registrerade parametrarna – skiftar över tid och har omfattat kvävedioxid,
flyktiga organiska ämnen, partiklar, sot och svaveldioxid – jämförelsevis är
relativt höga. Halterna bedöms inte överstiga någon miljökvalitetsnorm.
Den största källan till föroreningar av luften är enligt miljöstabens bedömning
trafiken. Då miljökvalitetsnormen för både partiklar och flyktiga organiska
ämnen samt miljömål för bensen på sikt kan bli svåra att nå är det viktigt att
arbeta för att en större del av transportbehovet kan tillgodoses genom gångcykel- och kollektivtrafik vilket bidrar till att skapa lägre luftemissioner.
Förändringar

Inga konsekvenser. Planens genomförande bedöms inte leda till att gällande
miljökvalitetsnormer överskrids.
Vid nybyggnation skall dock beaktas att friskluftsintag för verksamhetsytor
och bostäder inte får ske från gatusidan för att minska förekomsten av hälsoskadliga ämnen i rumsluften (m1).
Förorenad mark
Förutsättningar
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Inom planområdet har inte bedrivits någon verksamhet som ger skäl till att
misstänka att markområdet innehåller någon typ av markförorening.
Den utökade byggrätt som planen medger kräver ytterst små förändringar eller
ingrepp i marken utan avser en påbyggnation med en andra våning mot
Magasinsgatan med bärande pelare.
Förändringar

Om markföroreningar påträffas vid byggnation skall tillsynsmyndigheten
informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken.
Översvämningsrisk
Förutsättningar

Normalnivån för Glafsfjordens vattennivå är +45,79 m (RH2000). Högsta
uppmätta nivån för Glafsfjorden (och Kyrkviken) var vid översvämningen år
2000 48,87 m (RH2000). Arvika kommun har tagit fram riktlinjer för
bygglovsgivning och fysisk planering med avseende på höga vattennivåer runt
Glafsfjorden (KF 2007-08-27, §157) vilka anger riktlinjer för byggnation med
hänsyn till höga vattenflöden. Rapporten anger nivåerna +49,50 samt + 50,00 m
(RH2000) som nivåer där översvämningsrisken bör vägas in i samband med
planering för ny bebyggelse.
Förändringar

Planområdets lägsta punkt i marknivå ligger kring ca +53.00 (RH2000).
Befintlig källare klaras avseende nivån +50 meter. Inga åtgärder avseende
översvämningsrisk bedöms därför nödvändiga.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Förändringar

Ingen förändring.
Värme
Förutsättningar

Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet.
Förändringar

Ingen förändring.
El
Förutsättningar

Byggnaden är anslutet till Arvika Elnät AB:s ledningsnät.
Förändringar

Ingen förändring.

Konsekvenser
Att möjliggöra en utveckling av befintlig verksamhet inom restaurang- och
nöjessektorn genom förtätning är av intresse för kommunens utveckling och
attraktivitet och helt förenlig med översiktsplanen. Stadsbilden mot Magasinsgatan och Kyrkogatan ordnas upp och bedöms volymmässigt kunna smälta in på
ett gott sätt.
I övrigt bedöms inga ytterligare (negativa) konsekvenser föreligga genom
planens genomförande.
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Administrativa frågor
Planen har en genomförandetid på fem år och innefattar kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats. Planarbetsavtal har upprättats med
fastighetsägaren som bekostar framtagande av detaljplan och därtill hörande
kostnader för utredningar m m.
Planavgift skall ej tas ut i samband med bygglov.
Övrigt
XXX

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

Arvika 2009-02-10, reviderad 2009-03-05

Daniel Nordholm
Arkitekt
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