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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Genomförandebeskrivning
3. Plankarta
4. Utlåtande

Planens syfte och huvuddrag
I Arvika finns idag en efterfrågan på villatomter i attraktivt läge. Kommunen har dock i dagsläget inga lediga tomter i områden som anses attraktiva.
För att tillgodose denna efterfråga har kommunstyrelsen gett planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för småhustomter i en del av
rekreationsområdet i norra Taserud.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett trettiotal småhustomter i en tilltalande miljö, där byggnader och tomtmark anpassas efter terrängen.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken, MB
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken, samt
att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

Plandata
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i ett rekreationsområde ca tre kilometer norr om Arvika centrum. Man når området från RV 61 och vidare upp på Rackstavägen. Det föreslagna området för bostäder avgränsas av Rackstavägen i öster,
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bostadsbebyggelse längs med Kungsvägen i söder och en naturstig samt lekplats i väster.
Areal
Planområdet är ca 9 ha.
Markägoförhållanden
Arvika Kommun äger all mark inom planområdet.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I gällande översiktsplan, antagen den 24 september 1990, föreslås att fördjupning av översiktsplanen upprättas för området, som ingår i Arvika tätort. Kommunen arbetar dock med att ta fram en ny översiktsplan, vilken
skall ställas ut under sommaren 2007, och i denna är grönområdet kring vattenreservoaren i Taserud markerat som ett utredningsområde för bostäder.
Detaljplaner
Området är beläget på icke detaljplanelagt område.
Angränsande detaljplaner

Ändamål

Förslag till ändring av utvidgning
av stadsplanen för del av Arvika
– Norra Taserud

Bostadsändamål, fristående hus och sammanbyggda hus, park

Fastställd 1975-04-17
Förslag till ändring av stadsplanen för del av Arvika – Norra Taserud

Bostadsändamål, friliggande hus

Fastställd 1976-10-14
Norra Taserud (Förskola)

Allmänt område, park

Fastställd 1980-11-05
Förslag till utvidgning av stadsplanen för del av Arvika – Övre
Taserud

Bostadsändamål, fristående, sammanbyggda och radhus

Fastställd 1975-02-13
Icke detaljplanelagt område

Bostäder

Beslut om planläggning
Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2005, på uppdrag av kommunstyrelsens att uppföra en detaljplanen för området.
Program för planområdet
Ett program för planområdet upprättades under början av 2006, med samrådstid under perioden 21 februari till den 16 mars 2006. Handlingar fanns
då även tillgängliga på kommunens hemsida. Inkomna synpunkter har tagits
tillvara i det fortsatta planarbetet.
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Förutsättningar och förändringar
Natur och rekreation
Planområdet är beläget i ett rekreationsområde, som används av närboende,
skolor samt den närliggande förskolan Myrstacken. Inom området finns naturstigar vilka leder bort mot Vassviken, som är ett populärt utflyktsmål ur
friluftssynpunkt.
Vegetationen består av barrskog med inslag av lövträd och är i sig inte unik
för kommunen.
Då området bebyggs med bostäder kommer delar av vegetationen att försvinna. Gröna kilar har dock sparats mellan den nya bebyggelsen och den
befintliga, för att behålla naturkänslan som området har i dagsläget. I
planarbetet har möjligheten till användningen av rekreationsområdet för
närboende, skolor och förskolan varit viktig. Bebyggelsen har placerats så
att naturstigar i områdets närhet så långt som möjligt inte skall skäras av.
Naturstigen som finns i planområdets mitt kommer dock att påverkas. Stigen kommer att skäras av där den nya bebyggelsen tar vid norr om förskolan
Myrstacken.
Geotekniska förhållanden
SWECO VBB utförde den 11 december 2006 en undersökning inom området. Undersökningen visar att det överst, ca 0,1 à 0,2 m, finns ett tunt mulloch vegetationsskikt. Under detta skikt finns sedan naturligt lagrad jord av
blockig och siltig friktionsjord, morän, med ringa mäktighet ovan berg.
Ställvis återfinns tunna skikt med sediment ovan friktionsjorden.
Sedimenten utgörs av medelfast siltig sand och sandig silt med torrskorpekaraktär. Sedimentens mäktighet varierar från noll till ca 0,4 à 0,7 m. Härunder återfinns blockig grusig siltig sandmorän med ca 0,2 à 1,2 m mäktighet.
Inom området återfinns partier med berg i dagen och markytan är rikblockig.
Utförda slagsonderingar har avslutats i fast friktionsjord, morän, på ca 0,3 à
1,9 m under nuvarande markyta med stopp mot sten, block eller mot berg.
Fri vattenyta har vid undersökningstillfället noterats i provtagningshål på ca
0,5 à 0,9 m djup under markytan.
Förorenad mark
Då planområdet är beläget i ett orört naturområde finns inga markföroreningar.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Enligt Riksantikvarieämbetet skall det dock finnas en fornlämning, en
kvarn, i Taserud. Den markering som gjorts är godtyckligt satt, och är belägen utanför planområdet i väster mot den befintliga bebyggelsen. Dess placering och befintlighet är dock osäker. Enligt en undersökning som genomfördes 1989 påträffades den inte. På kartor från 1800-talet visas inget vattendrag i denna del av Taserud, utan de som finns är belägna längre norrut
samt österut. Det är därför mer troligt att kvarnen varit belägen inom något
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av dessa områden. P.g.a. ovanstående anses det ej behöva genomföras en
studie kring om det finns en fornlämning inom planområdet.
Radon
En markradonundersökning genomförd 1993 visar att området befinner sig
inom ett normalriskområde för markradon. Kompletterande radonundersökningar får genomföras i samband med bygglovsprövning.
Bebyggelse
Bostäder
Bostadsområdet Taserud, vilket planområdet är beläget i, består av friliggande villor, radhus samt kedjehus. Området är uppbyggt med gröna kilar
som delar in bostadsområdet i mindre delar, vilket ger en grön karaktär. Bebyggelsen är småskalig, som högst två våningar. Söder om planområdet är
Rackstadmuseet beläget, vilket är en populär turistattraktion.
Den föreslagna bebyggelsen består av friliggande villor totalt ca 31- 35
stycken, med möjlighet till utbyggnadsmöjligheter för framtiden. Området
kommer dock att byggas ut i etapper. Den första etappen ger möjlighet för
10-12 stycken fastigheter, vilka är belägen sydväst om vattenreservoaren.
Därefter kan planen byggas ut etapper i takt med efterfrågan på villatomter.
Etapp två inrymmer 8-9 stycken tomter, etapp tre 7-8 stycken och slutligen
etapp fyra med sex tomter. Beslut om exakt etappindelning är ej taget.
Framtidsbilden av bostadsområdet är att det är ett trevligt och lummigt område som harmoniserar med dess omgivning. Terrängen varierar från fastighet till fastighet vilket lett till att bostadsområdet har en varierad bebyggelse
och tomtutformning. Några fastigheter är bebyggda med hus som anpassats
efter terrängen medan andra som inte har lika sluttande terräng har bebyggts
med byggnader på platta på mark. På fastigheterna finns murar, trappor eller
ramper för att lösa höjdskillnaden. I området kan man skönja Arvika stad
samt Kyrkviken, och för att bevara detta har bebyggelsen sicksackats samt
höjdbestämts så att siktlinjer över byggnader som är belägen söder om bostadsgatorna skapas. Tomtstorleken har dimensionerats efter den efterfrågan
som finns, och är kring 1200 m2.
Under hösten 2007 kommer en projektering över planområdet att genomföras. Projekteringen kommer att visa på en terrängmodell och därmed ge tydligare riktlinjer för hur de olika fastigheterna kommer att behöva utformas.
Då denna projektering är gjord kommer man i en kvarterskarta att styra bebyggelsens utformning, dess placering på fastigheten samt fastighetens
markhöjder så att framtidsbilden förverkligas. Kvarterskartan skall godkännas av myndighetsnämnden och därefter ligga till grund för bygglovsprövningen.
Variation har gjorts på hushöjder så att tomterna bättre utnyttjas. Bl.a. så
medges att boningshus placeras närmare gatan än brukligt. Bebyggelsen
skall även placeras minst fyra meter från fastighetsgräns, och den största
bruttoarean är 250 m² ovan mark.
Offentlig service
I Taserud finns två stycken förskolor och en skola. Den ena förskolan, Myrstacken, är belägen i planområdets sydvästra del medan den andra är belägen vid skolan, Graningegården. Graningegården inrymmer förutom försko-
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la även årskurserna 1-2 samt skolbarnsomsorg. För årskurs 3-6 hänvisas
barnen till Gateskolan och därefter 7-9 på Centralskolan.
Offentlig service såsom järnvägsstation, busstation, bibliotek och polis finns
i Arvika centrum på ca 3 kilometers avstånd. Arvika sjukhus är beläget i Taserud, ca 1 km från planområdet.
Kommersiell service
Livsmedelsbutik och bensinstation finns ca 1,5 km från planområdet. Här
finns även viss annan kommersiell service.
Tillgänglighet
Höjdskillnaderna inom planområdet leder till att det inte blir möjligt att göra
det fullt tillgängligt för människor med nedsatt rörelseförmåga.
Friytor
Lek och rekreation
Då detaljplanens utformning ger förutsättningar för gröna kilar mellan bebyggelsen, tros mycket av den spontana leken att ske i dessa områden.
Utanför detaljplaneområdet i väster finns en lekplats samt en bollplan. Här
finns även en kulle som under vintertid används som pulkabacke.
Norr om förskolan Myrstacken, är skogen gles och lättillgänglig. Platsen
används av förskolan som lek- och grillplats, och anses därför vara av stort
värde och viktig att bevara. Grillplatsen flyttas dock något söder ut mot förskolan, för att inte ligga för nära planerad bebyggelse.
Gator och trafik
Gator
Infarten till planområdet sker via Rackstavägen, vilken är huvudgata och ansluter till riksväg 61 i söder.
Från Rackstavägen leds en lokalgata, vilken är 9 meter bred, upp i området
från denna kopplas därefter två stycken bostadsgator vilka även dem är 9
meter. Gatorna är uppdelade så att körbanan är 7,5 meter och gångbana 1,5
meter.
Infarten till förskoleverksamheten sker via Rackstavägen. Denna säkerställs
i planen genom markbestämmelsen y, vilket innebär att marken skall vara
tillgänglig för utfart från angränsande fastighet. Parkeringen består av ca 11
stycken parkeringsplatser.
Gång- och cykelvägar
Parallellt med infarten till planområdet leds en gångväg som knyter an till
det befintliga nätet längsmed Rackstavägen. Delar av skogsvägen från förskolan till Vattenreservoaren bevaras för att fungera som en gångväg mellan
förskolan och bostadsområdet. För att skapa en bra koppling mellan planområdet och Graningegården leds en gång- och cykelväg i grönområdet
mellan bostadsgatorna ned mot Kungsvägen.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken trafikerar Taserud med stadstrafikbuss. Hållplats närmast
planområdet är belägen intill förskolan Myrstacken.
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Störningar
Exploatering på naturmark ses som den mest påtagliga effekten av planens
genomförande.
Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
Kommunalt vatten- och avlopp finns i planområdets närhet.
Sydöst om planområdet, vid Svampstigen, finns en spillvattenledning vilken
planområdet kan kopplas till. Ledningen kommer att säkerställas i planen
genom ett u-område, vilket betyder att marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
I den östra delen av planområdet finns två vattenledningar vilka ansluter
vattenreservoaren. Vattenreservoaren är en länk i dricksvattendistributionen
från Segerfors vattenverk, som försörjer Arvika stad, Jössefors och Sulvik.
Vattenledningarna kommer inte att påverkas av plangenomförandet, och
kommer att säkerställas i planen genom u-område. Då lokalgatan i planområdet är belägen på den nuvarande vägsträckningen mot vattenreservoaren
samt att det i planen finns markbestämmelsen y, vilket betyder att marken
skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter, bevaras framkomligheten till vattenreservoaren. Närheten till vattenreservoaren leder till
att planområdet kan kopplas till denna. En tryckstegringsstation förläggs i
teknikbyggnaden, vilken är belägen i grönområdet intill lokalgatan till området. På plankartan har det avsatta området bestämmelsen E1 vilket betyder
att markanvändning för teknisk anläggning.
Dagvatten
Dagvattnet leds från planområdet till dike som löper längsmed Rackstavägens norra sida. För att i öster rinna ut i den bäck som ansluter Viksälven.
Värme
Då planområdet inte är anslutet till fjärrvärmenätet kommer uppvärmningen
av fastigheter att ske med enskilda anläggningar.
El
För elförsörjningen behöver en transformatorstation tillkomma. Ett mindre
område för teknisk anläggning, E2, är därför placerad i grönområdet mellan
utbyggnadsetapperna.
Avfall
Avfallshanteringen ombesörjs av Arvika kommun och bekostas av fastighetsägaren.

Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning
Planens påverkan på sin omgivande miljö bedöms vara av så ringa omfattning att någon särskild miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas.
Detta då:
Gällande regleringar och skyddsvärden
Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde.
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Planområdet ligger i Arvikas norra del av tätort. Marken är idag skogsmark
som i den östra delen genomkorsas av en angöringsväg till vattenreservoaren. Marken är inte unik och bör kunna utnyttjas till bostäder utan att miljöpåverkan kan anses som betydande.
Taserud är ett utpräglat bostadsområde och i diskussionerna i översiktsplanearbetet ses området som en lämplig utbyggnadsriktning.
Miljö
Det nya området kommer inte att leda till någon större påverkan på markförhållandena, inte heller kommer den att påverka djurlivet i någon större
utsträckning.
För de boende längsmed Kungsvägen samt de människor som vistas i grönområdet, kommer de planerade bostäderna att leda till en förändring i landskapsbilden. Detta då delar av rekreationsområdet kommer att ersättas med
villor, gator och belysning. Den nya bebyggelsen är dock belägen en bit upp
i grönområdet och kilar mellan den nya bebyggelsen och den befintliga sparas, vilket leder till att den nya bebyggelsen till viss del kommer att bli
skymd av vegetation. Viss gallring av naturmark kommer dock troligen att
ske, vilket innebär att en del hus kommer att bli synliga.
Det finns inga störande verksamheter i planområdets närhet.
Hälsa och säkerhet
Då detaljplanen endast tillåter markanvändning för bostäder, kommer den
inte att medföra olägenheter för befintliga bostäder och verksamheter.
Planområdet befinner sig utanför det område som kan utsättas för flygbuller.
Då området befinner sig inom ett normalriskområde för markradon skall
byggnader uppföras i radonskyddat utförande, vilket regleras i detaljplanen.
Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Planområdet är beläget intill befintlig bebyggelse och därmed även teknisk
försörjning så som kommunalt vatten och avlopp samt gatunät och kollektivtrafik.
Planen kommer att medföra ökad trafik på Rackstavägen samt till viss del
även Kungsvägen. Trafikökningen anses dock inte vara betydande.
Planområdet kommer att påverka friluftslivet marginellt, då en mindre del i
ett stort sammanhängande grönområde tas i anspråk. Det är endast en naturstig som berörs av det nya bostadsområdet, och rekreationsmöjligheterna
anses därför fortfarande vara goda. Det har även varit viktigt att i detaljplanen bevara det grönområde som förskoleverksamheten besöker.
Sociala och ekonomiska konsekvenser
Arvika kommuns vision är att man 2010 skall ha 27 000 invånare, vilket
medför att fler bostäder måste tillkomma för att människor skall kunna flytta
hit till Arvika eller kunna bo kvar. Även i dagsläget finns en stor efterfrågan
på attraktiva bostadstomter inom tätorten. Genomförandet av planen leder
till att bostäder kan skapas i ett attraktivt område som dessutom är beläget
med närhet till förskola och skola. De nya bostäderna kommer med stor
sannolikhet att leda till fler barnfamiljer i området, vilket är positivt då barnoch elevunderlag för förskole- och skolverksamheten då kan öka.
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Exploateringskostnaden för området kommer dock att bli hög och därmed
kommer även tomtpriset att bli högre än i dagsläget. Det högre priset har att
göra med att planområdet är beläget i sluttandeterräng, samt bergsförekomst
i ledningsgravar.

Tidplan
Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunstyrelsens utskott Samhällsbyggnad, miljö och service, den under augusti månad 2007.

Medverkande tjänsteman
Planbeskrivningen är upprättad av Samhällsbyggnad, miljö och service avdelningen Planering och utveckling. Planförfattare är planarkitekt Jenny
Bollner. I planarbetet har även arkitekt Kjell Nyström och projektledare Dan
Koppfelt medverkat.

Revidering
Planbeskrivningen är reviderad mot bakgrund av inkomna synpunkter under
utställningstiden. De förändringar som skett efter utställningstiden gatorna
har breddats från sju meter till nio meter. Ett E2 området, vilket innebär att
området skall vara tillgängligt för tekniska anläggningar, har tillkommit i
grönsläppet mellan de olika utbyggnadsetapperna.
Det har även under tiden då planförslaget var på utställning inkommit andra
uppgifter som lett till vissa ändringar i planförslaget. In- och utfarten till förskolan Myrstacken, vilken föreslagits ansluta den nya vägen upp i bostadsområdet, får pga. lutningen på anslutningsvägen kvarstå i det läge den har i
dagsläget. Då förskolan Myrstackens grillplats söder om planerad bostadsbebyggelse kommer relativt nära nya fastigheter, flyttas den något närmare
verksamheten. Ovanstående ändringar som påverkar förskolan Myrstacken
har kommunicerats med dess rektor Inger Danielsson den 4 juli 2007. Inger
Danielsson meddelande att hon ställer sig positivt bakom de redovisade förändringarna av planförslaget.
Arvika den 21 februari 2006 Reviderad den 13 juli 2007

Jenny Bollner
Planarkitekt

