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Samrådsredogörelse 
Samråd har ägt rum för planprogram för västra och östra Högvalta samt del av Mellbyn och Rud den 
8 april t.o.m. den 6 maj 2022. Samrådsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare samt att 
planhandlingar funnits tillgängliga på Arvika kommuns webbplats, och i stadshuset entré. Det 
annonserades även i Arvika nyheter om samrådet. 
Under samrådstiden fanns tillfälle att träffa och prata med tjänstepersoner kring planförslaget, vid 
ett öppet hus i Högvalta Bygdegård den 27 april mellan kl. 15-19. Det var ca 70 stycken personer som 
kom till Bygdegården.  
Under mötet i Bygdegården önskade Bygdeföreningen få förlängd samrådstid till den 13 maj.  
Synpunkter som inkommit finns redovisade i denna sammanställning med kommentarer från 
kommunledningsstaben, Arvika kommun. Dessa redovisas i kursiv gråmarkerad text. 
 

Yttrande från Länsstyrelsen, handlings nr: 2022:2511 
Rådgivande synpunkter 
Naturmiljö 
Länsstyrelsen ser positivt att kommunen har utfört inventeringar av områdets naturmiljövärden och 
förekomster av den fridlysta arten brun gräsfjäril. Det är dock önskvärt att kommunen sammanställer 
resultatet av inventeringar ihop med föreslagna exploateringsområden i en karta. 
Arvika kommun är ett område som hyser många lämpliga miljöer för vitryggig hackspett. 
Programområdet ligger inom en värdetrakt för vitryggig hackspett. Informationen bör nämnas i detta 
program.  
Kartan som visar dagens förutsättningar inom området kompletteras med uppgifter gällande brun 
gräsfjäril. Planprogrammet kompletteras med uppgifter om vitryggig hackspett. 
 
Kulturmiljö 
Det är mycket positivt att kommunen beställt utredningar av områdets kulturmiljövärden. Det är 
även positivt att det inom programförslagets metod, Princip 1 står ”Bevara och stärk kulturmiljöer 
och säkra lämningar, fornlämningar”. Programförslaget kan med fördel förtydligas kring vad detta 
innebär mer konkret. Programförslaget innehåller lämpliga anvisningar kring hur nytillkommande 
bebyggelse ska placeras, utformas och gestaltas, vilket kan vara ett sätt att bevara områdets värden. 
Det finns dock inga exempel hur befintliga värden och lämningar ska stärkas. Ett sätt att stärka 
befintliga värden kan t.ex. vara genom skydd av kulturvärden och varsamhetsbestämmelser. 
Om det blir aktuellt med detaljplanering kommer skydd av kulturvärden och 
varsamhetsbestämmelser att ses över.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten 
Länsstyrelsen vill upplysa att Sävsjöälven inte är en vattenförekomst i vattendirektivets mening idag, 
men att det i kommande förvaltningscykel kommer att klassas som en vattenförekomst med 
miljökvalitetsnormer att förhålla sig till framöver. Beslut på MKN vatten kommer tas om drygt 5 år. 
Synpunkt noteras. 
 
Riksintresse 
Väg 61 är av riksintresse och Trafikverket har i sitt yttrande daterat 2022-05-06 uppmärksammat 
behov av hänsynstagande till riksintresset. Länsstyrelsen delar Trafikverkets syn på Väg 61. 
Synpunkt noteras. 
 
Behov av ytterligare utredningar 
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Vattenmiljö 
En kompletterande naturvärdesinventering bör utföras avseende berörda vattenmiljöer inför 
prövning av nyetableringar och anläggningar enligt programförslaget.  
Det kan också behöva utredas hur den tänkta våtmarken kan komma att påverka omkringliggande 
och nedströms liggande Sävsjöälven samt vattenlevande organismer.  
Programmet värnar naturvärden i Sävsjöälvens avrinningsområde genom att undanta möjlighet till 
exploatering inom Sävsjöns tidigare utbredningsområde. Kompletterande utredningar kan komma att 
behövas vid bygglovsgivning eller detaljplanering för de områden som ligger i norra delen längs med 
Sävsjöälven, men anses inte behövas i detta skedet. Frågor kring en eventuell återställning av Sävsjön 
och intilliggande våtmarker samt påverkan på omgivning och vattenlevande organismer kommer att 
hanteras vidare i det arbetet. 
 
Artskydd 
Länsstyrelsen saknar ett förtydligande av bedömningen gällande påverkan av bruna gräsfjärilen i 
området. Brun gräsfjäril finns med i EU:s Art- och habitatdirektiv bilaga 4 - arter som kräver strikt 
skydd. Det är viktigt att, innan detaljplanläggning fastställs, upprätthålla spridningskorridorer för 
brun gräsfjäril, och helst skapa ytterligare habitat för arten. 
Exploatering som påverkar den bruna gräsfjärilens fortplantningsområden och viloplatser är 
förbjuden och dispens krävs enligt artskyddsförordningen. Om kommunen önskar kan artsamråd 
hållas med Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. I naturvärdesinventeringen noteras att kvarvarande 
skogsängar generellt utgör en mycket värdefull biotop och kommunen ingår i ett viktigt område för 
brun gräsfjäril för artens långsiktiga bevarande i länet. 
Länsstyrelsen instämmer i att de tre viktiga lokaler för brun gräsfjäril, som har identifierats vid 
inventeringen, ska utgå från exploatering. Dock anser Länsstyrelsen att samtliga fyndplatser av brun 
gräsfjäril inom området är skyddsvärda. Några föreslagna exploateringsområden bör tas ur förslaget 
– området öster om bygdegården (Högvalta 1:165>7) och bebyggelseområdet strax öster om 
dammarna (Högvalta 1:196>3). 
Planprogrammet justeras öster om dammarna. Det har inte påträffats någon fyndplats av brun 
gräsfjäril vid Högvalta 1:165>7. 
 
Länsstyrelsen bedömer vidare att alternativ 2 med cykelväg och avgränsning av 
industri/verksamhetsområde bör ses över, så dessa inte infaller i områden där det finns brun 
gräsfjäril. 
Förutom brun gräsfjäril finns även andra fridlysta och rödlistade arter noterade i programområdet, 
bland annat orkidén knärot och flertal fågelarter.  
Planprogrammet anger att man kommer att se över de tre angivna alternativen för gc-sträckning, där 
utformning och sträckning kommer att studeras vidare, liksom frågan om påverkan på omgivning och 
arter i området.  
 
Om skogsmark kommer påverkas av exploatering, ska den fridlysta orkidén knärot inventeras under 
planarbete för att säkerställa att arten inte påverkas av planerade åtgärden.  
Synpunkt noteras. Hänsyn kommer att tas i vidare planläggning/bygglov. 
 
Länsstyrelsen saknar en bedömning av programförslagets påverkan på fågelarter, vilken har en stor 
betydelse för förslagets genomförbarhet. Även en bedömning av om områden som angränsar till 
programområdet utgör lämpliga och tillräckliga miljöer för fåglar krävs för att visa hur 
programförslaget kan påverka den kontinuerliga ekologiska funktionaliteten. 
Planförslaget tar inte mark i anspråk som bedöms påverka den ekologiska funktionaliteten negativt.  
 
Länsstyrelsen bedömer att alternativ 1 med cykelväg, som är över åker/våtmarken vid Sävsjöängen, 
kräver en fågelinventering och bedömning om påverkan av inventerade arter. 
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Planprogrammet anger att man kommer att se över de tre angivna alternativen för gc-sträckning, där 
utformning och sträckning kommer att studeras vidare, liksom frågan om påverkan på omgivning och 
arter i området.  
 
Jordbruksmark 
Länsstyrelsen ser positivt på att det inom programförslagets metod, Princip 1 står ”ej bebygga 
produktiv jordbruksmark, säkerställa att det finns möjlighet för närodling”. Dock framgår det av 
planhandlingar att det eventuellt kan gå att förtäta längs vägar och intill befintlig bebyggelse trots att 
det är brukad jordbruksmark.  
 
Länsstyrelsen vill lyfta att jordbruksnäringen är av nationell betydelse och inte bara den marken som 
ger allra högsta avkastning utan all brukningsvärd jordbruksmark behöver skyddas. En avvägning vid 
planerad ianspråktagande av jordbruksmark ska göras baserat på väsentligt samhällsintresse och 
alternativ mark. Länsstyrelsen finner det inte visat att det skulle vara nödvändigt att ianspråkta 
jordbruksmarken som kommunen planerar eftersom det saknades utredning kring alternativ 
lokalisering. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör redovisa ianspråktagande av jordbruksmark på ett mer 
ingående sätt. Kommunen kan till exempel ta ställning kring jordbruksföretagens möjlighet att 
fortsätta leverera livsmedel och ekosystemtjänster. Detta genom att kartlägga vilka gårdar som 
kommer att drabbas, och hur gårdarnas framtida arrondering påverkas om jordbruksmarken styckas 
av och bebyggs, och om det kan bli svårare/omöjligt att bedriva ett effektivt jordbruk.  
I planprogrammet har produktiv jordbruksmark undantagits för exploatering av bostäder. 
Planförslaget ger dock möjlighet till en utökning av verksamhetsområdet öster om riksväg 61, som 
kommer leda till att en liten del jordbruksmark tas i anspråk. Områdets utformning ska dock ske med 
hänsyn till omkringliggande mark, så att den fortsatt är tillgänglig för areella näringar och att stora 
delar av den kan bevaras. Kommunen anser att behovet av att tillskapa nya tomter för 
verksamheter/handel i attraktivt läge väger tyngre än att bevara jordbruksmarken i detta fallet. Det 
anses även positivt att utöka ett redan befintligt område då man till viss del kan nyttja befintlig 
infrastruktur. Områdets utformning kommer att prövas i en kommande detaljplaneprocess. Då 
kommer även frågan kring ekologisk kompensation att ses över, dvs om jordbruksmark tas i anspråk 
kan andra kompensatoriska lösningar komma att genomföras. 
 
Markförorening 
Det finns identifierade områden med markföroreningar. Kommunen behöver utreda och bedöma om 
det finns föroreningar i marken som kan spridas vidare genom de planerade exploateringar och 
anläggning av våtmarken. 
Områden med kända markföroreningar är borttagna från möjlig exploatering, vid bygglov och 
detaljplaneläggning kan frågan kring spridning av föroreningar behöva undersökas. Frågor kring 
våtmarken kommer att hanteras inom en kommande utredning om Sävsjöängens lämplighet för 
återställning.  
 
Översvämning 
Kommunen behöver resonera kring eventuell översvämningsproblematik runt den tänkta våtmarken 
och nedströms liggande område. 
 
Ett utpekat område för ny bostadsbebyggelse ligger intill våtmarken och är flackt – delar av 
fastigheter Högvalta 1:244>7 och 1:157. Områdets lämplighet för bostadsbebyggelse behöver 
bedömas med hänsyn till risk för översvämning. 
Frågan kring våtmarken kommer att hanteras inom kommande projekt, och det är i dagsläget svårt 
att förutsäga hur området kommer att utformas och om restaurering kommer att genomföras. 
Planprogrammet förtydligas med detta. 
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Geoteknik 
Länsstyrelsen önskar att kommunen gör en komplettering angående de geotekniska 
förutsättningarna i området. 
Kommunen anser att detta bör göras i ett senare skede och inte på denna översiktliga nivå. Frågan 
kring geotekniska förutsättningar bör ske vid bygglovsgivning eller vid planläggning.  
 
Tillstånd enligt Miljöbalken 
Biotopskydd 
Området utgör jordbruksmark och flera biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet har 
noterats i området. Inom ett biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Den som planerar att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd i ett biotopskyddsområde måste därför först bedöma om detta kan komma att skada 
naturvärdena i biotopen. Om det finns risk för att naturmiljön skadas ska dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna sökas hos länsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får dispens från 
förbudet ges i det enskilda fallet enligt 11 kap. 7§ MB. 
Noteras. 
 
Vattenskydd 
Sävsjön torrlades under 1800-talet. Sävsjöälven utgör i vissa delar huvudfåra i Sävsjöbottens 
torrläggningsföretag. Att ändra vattenverksamheten omfattas av tillstånd enligt 11 kap. 9§ MB. 
 
Anlägga våtmark, ändra markens beskaffenhet genom att dränera/avleda vatten för annat ändamål 
eller påverka grundvatten i samband med byggnation kan omfattas av anmälan/ tillstånd enligt 11 
kap. 9 MB.  
Noteras. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att planprogrammet inte medför betydande miljöpåverkan. Samråd med 
Länsstyrelsen kring Undersökning om betydande miljöpåverkan har skett den 11 november 2020. 
Noteras. 
 

Yttrande från Lantmäteriet, handlings nr: 2022:2352 
Planprogram för Östra och Västra Högvalta del av Mellbyn och Rud  
Vid genomgång av programförslagets samrådshandlingar har följande noterats:  
 
EV. STRATEGI FÖR OMRÅDEN MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP  
En fråga som kan, men inte måste, belysas i ett planprogram är om kommunen har någon uttalad 
strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i 
detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan- och bygglagen tillämpas 
om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del 
av kommunen kan det vara ett bra stöd vid framtida planläggning att dessa områden och de särskilda 
skälen redovisas i översiktsplanen. 
Det finns i dagsläget ingen strategi för inom vilka områden man avser att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap. 
 
OSÄKRA FASTIGHETSGRÄNSER 
I de områden där ny bebyggelse planeras så kan konstateras att fastighetsgränserna har låg kvalité i 
den digitala registerkartan. För att få smidiga detaljplaneprocesser är det av stor vikt att kommunen i 
ett tidigt skede förbättrar kvalitén på dessa genom utredning och inmätning inför kommande 
detaljplanearbete. I området finns många samfälligheter som inte är registrerade i den digitala 
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registerkartan med sin rätta utbredning. Säkerligen finns också oregistrerade samfälligheter och 
servitut inom området som kommer att beröras och därav behöver utredas.  
Noteras. 
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR  
Det kan vara bra att redan nu påtala att ett genomförande sannolikt kommer innebära både 
nybildning av och omprövning av befintliga gemensamhetsanläggningar. Det kommer även att beröra 
fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till områden som utpekas för ny bebyggelse.  
Noteras. 
 
CYKELVÄG  
Det skulle kunna tydliggöras hur markåtkomst till planerad cykelväg avses lösas.  
Detta kommer att bero på vilket av alternativen som blir aktuella, och kommer därmed att ses över 
vid ett senare tillfälle.  
 

Yttrande från Trafikverket, handlings nr: 2022:2362 
Trafikverkets yttrande avseende samråd om planprogram för västra och östra Högvalta samt del av 
Mellbyn och Rud, Arvika kommun 
  
Inom planområdet ligger riksväg 61 där Trafikverket är väghållare. Väg 61 utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. 
Längs aktuellt avsnitt genom Högvalta uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till cirka 8000 fordon varav 
1000 utgör tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Vägen har bärighetsklass 4 med 
särskilda villkor.  
Noterat. 
 
Principer för säkerställande och förtätning  
Kommunen har tagit fram tre principer för hur man ska säkerställa området kvalitéer och karaktär 
samtidigt som det sker en förtätning. Trafikverket ser positivt flera punkter inom ramen för dessa och 
vill särskilt betona vikten av princip 2 som bla prioriterar oskyddade trafikanter och säkra avstånd till 
riksväg 61.  
Noterat. 
 
Förtätning av bebyggelse  
Planförslaget bedömer att tillgänglig och lämplig mark för ny bostadsbebyggelse innebär cirka 50 till 
100 nya tomter i ett första antagande. Enligt ovan nämnda principer föreslås dessa placeras bland 
annat nära befintliga vägar där kommunen bedömer att en förtätning kan ske. Trafikverket menar att 
en viktig avvägning måste göras här mellan närhet till befintlig infrastruktur som på ett hållbart sätt 
innebär att vi nyttjar de anläggningar/infrastruktur vi har men samtidigt krävs en anpassning till en 
god boendemiljö ur exempelvis buller och riskhänseende.  
Noterat. 
 
Riksintresse  
Riksväg 61 är av riksintresse och planprogrammet anger att vägen och dess utvecklingsmöjligheter 
inte ska påverkas negativt av ett genomförande av programmet och dess efterföljande detaljplaner. 
Trafikverket delar helt denna syn.  
För att tillgodose detta intresse långsiktigt bör alltid en bedömning göras för att säkerställa hela 
väganläggningens funktion, nyttjande och eventuella utveckling. Här blir därför olika avstånd (tex 
risker, buller eller vibrationer etc) mellan väg och exempelvis bebyggelse, handel eller verksamheter 
viktiga att avväga. Vidare behöver eventuella framtida trafikalstrande etableringar placeras och 
utformas så att nya behov av åtgärder begränsas. Trafiksäkerhet bör särskilt uppmärksammas här.  
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Trafikverket uppfattar att planprogrammet inte innehåller en omfattning av ny bebyggelse som i 
nuläget kan sägas påverka riksintresset negativt. Placering/lokalisering av ny handel eller verksamhet 
etc och bör dock ske efter avvägning enligt ovan. I detaljplaneskedet behöver också frågor som 
exempelvis dagvatten, anslutningar och risker vägas in. 
Noterat. 
 
Planering för hållbarhet  
Trafikverket delar åsikten att planområdet kring Högvalta m fl. har goda möjligheter att utveckla 
förutsättningar för ytterligare hållbara rese- och transportmöjligheter.  
Noterat. 
 
Övrigt  
För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” 
på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/samhallsplanering  
Trafikverket, Region Väst  
Noterat. 
 

Yttrande från Ellevio, handlings nr: 2022:2311 
Vi har fått ärendet på remiss. Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i anslutning till 
planprogramområdet och avstår därför från att yttra oss i ärenden. 
  
Yttrande från Skanova/Telia, handlings nr: 2022:1850 
 
Yttrande 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nclmw-0001Vk-
3v&i=57e1b682&c=0KEDnurgXBKJgTsr3h466qcjKRBj_dUH3A7ApTZh7kUdZPSluxHF9Mza1HFC8xIsZ3R
PBRSoDAJpvpwGW5B_oo_jcsz0BQsZ4Rs5ng2O-ClSgFSulFRy8ZYCIzlhes7sM_ssW13lf0Xpd7NJVY-
IgmnD-
L5rlO_C5YE0oCq6jhUQsUi5Uo2DatuPyEc9V5kZKYTcAYCY4wutnpHEHeR_hH2Y_gdb7ZqHFCbKki65lXU 
 
Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nclmw-0001Vk-
3v&i=57e1b682&c=0KEDnurgXBKJgTsr3h466qcjKRBj_dUH3A7ApTZh7kUdZPSluxHF9Mza1HFC8xIsZ3R
PBRSoDAJpvpwGW5B_oo_jcsz0BQsZ4Rs5ng2O-ClSgFSulFRy8ZYCIzlhes7sM_ssW13lf0Xpd7NJVY-
IgmnD-
L5rlO_C5YE0oCq6jhUQsUi5Uo2DatuPyEc9V5kZKYTcAYCY4wutnpHEHeR_hH2Y_gdb7ZqHFCbKki65lXU 
 
För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com 
Noterat. 
 

Yttrande från TIVAB, handlings nr: 2022:2234 
Synpunkter 
Kommunnät 
På två ställen ser föreslagna nya tomter komma nära våra ledningar. Det bör gå bra bara 

mailto:telia-natforvaltning@teliacompany.com
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man tar hänsyn till att kablarna finns där. Men det funkar inte med staket på våra ledningar.  
Bifogad karta, vilken visar ledningar redovisas inte i redogörelsen.  Synpunkten kommer att hanteras 
vid ett eventuellt bygglov. 
 
Elnät 
Det behöver grävas hsp kablar och byggas en ny nätstation för utökningen av Graninge. 
Vidare kan vi nog behöva byta ut Isp kablar och lägga med nya serviser till övriga områden. Svårt att 
se hur många hus det blir på de röda områdena dock. Vi lägger gärna med kablar där VA gräver om 
det passar in för oss. Annars får vi gräva själva. 
Noterat. Planprogrammet anger att ny nätstation kan behöva anläggas vid utökning av Graninge. 
Planprogrammet anger ett exempel på hur många tomter som kan tillkomma. 
 
Fjärrvärme 
Inga synpunkter. 
Noterat. 
 
Gator & Vägar 
Inga synpunkter. 
Noterat. 
 
Kraft 
Inga synpunkter. 
Noterat. 
 
Renhållning & Slam 
Vid kommande eventuella byggnationer behöver renhållningen få information så att 
sopkärl kan hämtas på ett säkert sätt i området, och om framkomlighet påverkas. 
Noterat. 
 
Vatten & Avlopp 
Teknisk försörjning sida 20 i planbeskrivning: 
• Delar av planområdet ligger inom VA-verksamhetsområde beslutat i KF 2020-05-25 
• Förtydliga "vatten- och avlopp" till "vatten och spillvatten" samt "kommunala vatten- och 
avloppsnätet" till kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet".  
Planprogrammet justeras. 
 

Synpunkt 1 handlings nr: 2022:2369 
Synpunkter på planprogram för Vä/Öa Högvalta/Mellbyn/Rud 

1. Det ska inte byggas ut eller göras någonting i bostadsområdet eftersom allt som rör 
planprogrammet och VA-utbyggnaden är grundat på fabricerade och påhittade fakta och 
desinformation. 

2. Det borde inte vara tillåtet för tjänstemän att ta beslut med stor påverkan i en kommun de 
själva inte är bosatta i. 

3. Ja till cykelväg längs RV61 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Området har sitt stora attraktionsvärde enbart för att det är en lantlig miljö nära staden och 
centrum. Låt det fortsätta vara så! 
Det finns ingen som helst anledning för Arvika Kommun (AK) - eller enskilda tjänstemän – att förstöra 
ännu fler lantmiljöer nära centrum. AK har förstört tillräckligt redan och flera av de 
nya förtätade bostadsområdena runt Arvika är bedrövliga. 
Dessutom visar det sig gång efter gång att kommuninvånarnas åsikter inte räknas utan körs över och 
ignoreras med ihållande kontinuitet! Det som AK påstår vara en förbättring för oss boende i 
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Högvalta/Mellbyn är tvärtom en försämring eftersom fastigheternas värde ligger just i att det är 
avskildhet och avstånd mellan husen. Har det blivit en prestigefråga att AK driver ärendet så hårt 
trots att majoriteten av oss boende säger ett tydligt och gemensamt NEJ!! Det är en märklig situation 
att AK gynnar kanske 2-3 markägares intressen istället för att tillmötesgå uppskattningsvis 60-70 
fastighetsägares gemensamma åsikt om området. Fortsätt förstör de områdena ni redan börjat 
förstöra och låt folk som vill bli låtsas-lantisar med trädgård bo där det redan är tillrättalagt och 
grannar nära inpå. För det är det de vill! Annars skulle de inte vilja bygga så nära redan etablerade 
äldre fastigheter. Därför ska det inte in några nya tomter och nyproducerade hus i denna gamla 
lantbruksmiljö. 
Försök att se helheten på åtminstone ett ställe i kommunen och låt det vara ifred. 
Vi som bor här har gjort ett mycket medvetet val att bosätta oss här för att ha just den unika 
avskildheten utan andra människor för nära inpå och att slippa stor trafik och konstgjort ljus 
samtidigt som vi har nära till tätbebyggt område. I det ligger attraktionen med området! 
Ett enskilt eller kommunalt beslut kommer ALDRIG att kunna ändra på det ! 
Det är övergrepp att tvingas oss boende till nåt vi inte vill - samtycke borde gälla även här! 
AK låter oss boende inte ha gemensamma synpunkter eller diskutera frågor om de båda ärendena 
samtidigt eftersom ni förnekar att de hör ihop - vilket ju inte stämmer eftersom 
projekten är beroende av varandra. AK ändrar fakta och information allt eftersom så att det gynnar 
er själva. Lite mer transparens och ärlighet från början i ärendet hade kanske gynnat AK . Men er 
introduktion av ärendet var rena katastrofen redan från start - och en anledning 
för folk att gå i taket. Det är många märkliga turer i framförallt VA-frågan Beslut som ingen verkar ha 
ansvar för, 
återkommande faktafel, utredningar och provtagningar som inte stämmer. Det är ingen hejd på 
underligheterna i ärendet. 
Något jag glömde fråga på mötet i bygdegården den 27:e var angående den föreslagna cykelvägen 
över Sävsjön. Varför var det ens med som ett förslag om det finns planer på att 
återställa Sävsjön till våtmark/fågelsjö igen - hur kommer våtmarken att anläggas isåfall?? 
Hoppas det inte innebär att ni tänker köra över jordbrukare som använder åkermark på vissa delar av 
sjön - vi behöver de mer än någonsin nu när världen och Arvika drabbas av 
kris och leveransstopp. 
Argument att barnen ska cykla till skolan över Sävsjön är inte relevanta då skolan inte ens finns kvar 
för barn i cykelålder. Samt att barn i skolåldern med längre avstånd inte gärna cyklar ändå. Däremot 
skulle det göras en rejäl satsning på cykel/gångvägar på/runt Sävsjön som inte blir 
asfalterade oavsett om det blir våtmark eller inte. 
Högvaltaområdet är välbesökt av flanörer och motionärer av alla sorter och med vägar/stigar runt 
OCH över Sävsjön skulle kommunen få ett ovärdeligt ströv- och motionsområde. 
Kanske ett bra alternativ då AK inte vill tillmötesgå Arvikabornas önskemål om att göra hamnen till 
ett rekreationsområde. Att från stan ta sig runt till Kärrsmossen (med möjlighet att nå elljusspåren) 
vidare runt Högvalta och under RV61 mot Graninge är riktigt bra - att sen utveckla det med en 
cykelväg längs RV61 samt möjlighet att kunna ta sig över/runt Sävsjön skulle skapa fantastiska 
alternativ med kortare och längre sträckor och olika underlag. 
Därmed så ser jag mycket fram emot att det blir en fortsättning på cykelvägen längs RV61. 
För min del spelar det ingen roll på vilken sida det blir - huvudsaken är att man kan ta sig lättvindigt 
till affärsområdena och vidare ned mot centrum utan omväg runt Ö:a Högvalta. Det känns orimligt 
att vi boende och andra cyklister som kommer på cykelvägen via norra 
Högvaltainfarten ska ha som enda alternativ att ta sig via Sävsjön till Agneteberg och sedan vidare in 
till tex. centrum. Det blir längre omväg än runt östra Högvalta. Bygg en cykelväg längs RV61. 
Att ta fram ett planprogram inom området är ett politiskt beslut.  
Arvika kommun äger ingen mark inom planområdet där möjlig byggnation av bostadsbebyggelse 
pekas ut. Det är dock redan idag möjligt att för markägare/exploatör pröva frågan kring byggnation 
av bostäder i bygglov/förhandsbesked. Planprogrammet har tagits fram för att ge en helhetsbild över 
var det skulle kunna vara lämpligt med en bostadsbebyggelse utifrån ett antal principer som ska 
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skydda den lantliga karaktären och kulturmiljöer i området från okontrollerad exploatering. 
Planprogrammets syfte är att bevara den lantliga miljön, då markägarna idag fritt kan exploatera 
med ny bebyggelse som de själva önskar. 
Det finns därmed inget som säger att de föreslagna områdena kommer att bebyggas. 
Frågor och synpunkter rörande Sävsjöns eventuella återinförande kommer att hanteras i det 
projektet längre fram. Programmet synliggör att det finns potential att skapa högre naturvärden 
genom restaurering av lerslättsjö och våtmark i Sävsjöälvens avrinningsområde. Programmet 
hanterar inte frågan om hur, när och var det ska anläggas våtmark. Den frågeställningen kommer 
hanteras i separat narturvårdsutredning och -projekt.” 
De föreslagna sträckningarna för gång- och cykelvägar ska ses som förslag på möjliga sträckningar 
och det finns ingen prioritering dem emellan. Om man väljer att gå vidare med någon eller några 
sträckningar kommer sträckning att studeras vidare. Trafikverket är väghållare för riksväg 61, och det 
är därmed dom tillsammans med Arvika kommun som beslutar om det och anordnar en eventuell 
gång- och cykelväg längs den sträckningen. 
 

Synpunkt 2, handlings nr: 2022:2367 
Synpunkter på verksamhetsbeskrivning HÖGVALTA 2022  
 
Hej! VI heter XX och XX, och bor på XX. Vi vill börja med att säga att vi har förståelse för hur ett 
utökat område i Högvalta, med fler villor, eventuellt ett industriområde samt cykelvägar kommer att 
vara gynnsamt för Högvalta. Det är bra för Arvika som stad att öka företagsetableringar och 
förändringen i sig är positiv. Med det sagt, känner vi oss oroliga för just industriområdet då det 
gränsar med vår tomt. Vi tror att hela förändringen, inkl. Industriområdet, kommer att vara positivt 
för Högvalta i sig, också för Arvika stad, för de allra flesta - förutom oss fem st hus som bor närmast 
granne med detta tilltänkta industriområde. Vi har nyligen, för två år sedan, fällt all vår skog för att 
använda som betesmark till våra djur - och för att kunna utöka vår djurverksamhet. Vi har i dagsläget 
en flock med getter och får, samt hönor och kaniner. Deras, getternas och fårens, hage skulle alltså 
gränsa med ert industriområde - vilket jag kan tänka mig skulle kunna bli en stor parkeringsplats eller 
dylikt? Dollarstore är idag ett tillhåll för många av Arvikas bilburna ungdomar och det är samlingar på 
helger, med hög musik, alkoholpåverkade människor och det är ofta mycket skräp efter dem: 
ölbukar, cigarettfimpar, krossade glasflaskor mm. De kissar, hittar på dumheter och gör sig tuffa i sitt 
alkoholpåverkade tillstånd inför sin kompisar. Att tänka sig att detta skulle vara KANT I KANT med 
våra djur känns totalt orimligt. Det skulle vara en fara för deras välmående, och liv. Dagtid med 
mycket bilar, folk, barn, mycket trafik mm kan innebära stor stress för djuren och kvällstid/ nattetid 
är det en annan fara för dem som jag beskrev ovan. Att ha ett industriområde som en lång, smal, 
remsa längs med 61:an och isåfall bevara en rejält tilltagen buffert med naturmark, helst skog, 
mellan det tilltänkta industriområdet och våra djur är något vi tycker är viktigt - även med stort plank 
vid industriområdet, så att våra djur INTE kan störas, stressas eller utsättas för fara pga folk som 
besöker industriområdet. Vi tänker även att denna buffert av naturmark/skog kommer att tappa 
värde, då det ofta blir mycket skräp - som är dåligt för både skog, natur och djur. Vidare till en 
fastighetsvärdeminskning. Vi tror, som vi skrev i början av vårt brev, att generellt kommer fler villor, 
cykelvägar och till och med kanske industriområdet ÖKA värdet för många som bor i Högvalta, det 
kan bli populärt för barnfamiljer, fler aktiviteter och rörelse - vilket är positivt. Men för oss, som 
kommer att gränsa med just industriområdet kan vi inte tänka oss annat än en direkt värdeminskning 
på vårt hus. Vi har inte flyttat till landet, och skapat en mindre bondgård med djurverksamhet, för att 
bo granne med ett stort industriområde. Det finns ju ytterligare en aspekt och det är 
landskapskänslan. Rent generellt är ju Högvalta än så länge en vackert bevarad landsbygd och att 
utöka industriområdet för mycket kan komma att förstöra den lantliga idyllen. Vad det innebär för 
den enskilde - i detta fall oss - är att det är en helt annan sak att få villor som grannar, men ett 
industriområde är absolut inte vad vi vill ha som närmsta granne när vi bosatt oss ute på landet. Att 
få möjligheten att bo i Högvalta, har ju varit drömmen då det är känslan av att vara ute på landet 
men samtidigt har cykelavstånd till stan. Dessutom vill vi inte ha utsikt över en parkering eller ett 
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industriområde, från vårt hus. Detta är ytterligare en anledning till varför vi tycker att rejält tilltagen 
buffert av naturmark/skog plus höga plank är högst rimligt om det kommer att planeras utbyggnad 
av industriområdet. Därav återkommer vi även pga av denna anledning, till att en smalare remsa 
med industriområde längs med 61:an är att föredra om ett industriområde ska till - då det skulle bli 
lite mindre dåligt för oss. Ser fram emot att höra era åsikter kring våra rädslor om detta. Vår skog 
fällde vi alltså för två år sedan, och har nu väntat med att bygga hagen för att slyn ska växa upp 
ordentligt innan vi bygger hagen där och den kommer enligt er verksamhetsbeskrivning vara KANT I 
KANT med ert industriområde: vilket känns totalt orimligt. Vi ser också fram emot att höra på vilket 
sätt ni tror er att industriområdet kommer att öka värdet (eller inte minska det) på just vårt hus som 
gränsar med det (samt våra grannar som också har tomtgränser mot detta industriområde).  
Utökningen av Graningeverksamhetsområde som synpunkten gäller finns utpekad i gällande 
översiktsplan från 2008 som ett utredningsområde. Omfattningen på området i planprogrammet är 
dock mindre än det som finns i översiktsplanen. Vid en utveckling av området kommer en detaljplan 
att behöva tas fram, vilket kommer att ske via en process som styrs enligt plan- och bygglagen. I 
arbetet med detaljplanen kommer man då att se över områdets utformning, lämplig markanvändning 
samt avstånd till bl.a. omkringliggande bostäder. 
 

Synpunkt 3, handlings nr: 2022:2365 
Vid samrådsmötet i Högvalta Bygdegård den 27/4 2022 gav tjänstemännen oss Högvaltabor uppskov 
med att lämna synpunkter till den 14 maj. Jag kommer därför att återkomma med mitt yttrande före 
detta datum. 
Noterat. 
 

Synpunkt 4, handlings nr: 2022:2363 
Mina synpunkter: 

 
1. Istället för att göra en bymiljöväg med områden på båda sidor vägen föreslår vi att endast 

ena sidan avgränsas. Se bifogad bild. Detta finns på andra ställen och ger en säker känsla när 
man då kan komma lite längre bort från bilar som gående eller cyklist. 

Synpunkten skickas vidare till de som ansvarar för pågående projektet med bymiljövägen. 
 
2. Jordbruksmark styckas av till bostäder i närheten av Högvalta i närtid, vad är skillnaden i Högvalta 
jämfört med t ex Kärrsmossen eller Speke när det handlar om att bevara jordbruksmark? Det gäller 
att vara konsekvent i detta. Vi har fått förfrågningar på att stycka av del av gärde, eller sälja hela, för 
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bostadsbyggande med möjlighet till odling för hushållet på yta som nu inte är utpekad som byggbar 
mark i förslaget, men som vi lämnade in förslag på i tidigare dialog. 
I arbetet med kommunens nya översiktsplan som just nu är under framtagande, tar kommunen 
starkare ställning till bevarande av produktiv jordbruksmark.  
 

Synpunkt 5, handlings nr: 2022:2360 
Jag vänder mig mot att verksamhetsområdet Graninge utökas fram till Högvaltakorset. Framförallt 
vänder jag mig mot hot om expropriering av privat mark. Det finns andra områden kommunen kan 
erbjuda för verksamhet t.ex. i Lycke, som inköptes för många år sedan. 
I gällande översiktsplan från 2008, pekas ett utredningsområde ut för en utökning av 
verksamhetsområdet i Graninge. Området som pekats ut i översiktsplanen är dock större än det som 
nu pekats ut i planprogrammet. Arvika kommun vill kunna erbjuda olika alternativ av 
markanvändning på olika platser inom tätorten. 
 

Synpunkt 6, handlings nr: 2022:2358 
Synpunkter planarbete Högvalta  
Inledningsvis har jag synpunkter på processen som har lett fram till planförslaget. När de folkvalda i 
KLU tog beslut om planarbetet motiverade tjänsteskrivelsen beslutet med att VA-område skulle 
införas och med att avloppen i Högvalta förorenade dricksvattnet. Det senare är direkt felaktigt! 
Motiveringen VA blir svårbegriplig när det sedan på första dialogmöte med fastighetsägarna påstods 
att planarbetet inte hade samband med VA-frågan, och på dialogmötet önskade kommunens 
företrädare ingen diskussion av VA. När man sedan i planförslaget läser att planen tas fram mot 
bakgrund av VA-området och dess omfattning blir allting helt fel. Någon vilseleds. Antingen 
fastighetsägarna eller politikerna eller både och. Detta är förödande för demokratin och inte värdigt 
ett öppet samhälle. Det förs också fram förfrågningar om bygglov som motiv för planarbetet. I 
kommunens handlingar finns 3 förfrågningar om nybyggnation under perioden 2013–2018. Det är 
svårt att motivera ett planarbete med så få förfrågningar. 
Dialogmötet som hölls i början på 2021 syftade till att informera om planprogrammet och att 
inhämta information om vad de som bor inom området upplever är värden och vad som kan 
förbättras. Projektet om VA och planprogrammet är två olika projekt som går med olika processer vid 
deras framtagande, därav diskuterades inte VA frågan på dialogmötet. Det har förkommit 
diskussioner och frågor kring etableringar som inte har gått vidare i olika processer. Se även svar till 
synpunkt 25.  
 
Med tanke på oklarheterna i beslutsunderlaget och de få bygglovsförfrågningar blir syftet med 
planarbetet oklart. För vem gör man planen? Kommunen äger ingen mark i Högvalta, men har trots 
det tagit fram en plan för utveckling av detta privatägda område. En plan för hur man vill att 
livsmiljön för de som bor i, och äger marken skall utvecklas. Inför planprogrammet har man gjort en 
gedigen utredning av kulturmiljön och inventerat växt och djurliv. Vad man saknar är en lika gedigen 
utredning av vad de som bor i trakten, och äger marken, har för önskemål om den framtida 
utvecklingen. Under det hårt styrda dialogmötet inhämtades synpunkter från fastighetsägarna. 
Synpunkter som redovisas i planens ”ord moln”.  
 
Byborna lyfter fram naturen, glesheten, ostördheten, de fria ytorna och lugnet, medan planen syftar 
till nybyggnation och förtätning. Ingen ”saknade” nybyggnation. Man undrar hur man lyssnad av 
fastighetsägarnas önskemål när planen går i motsatt riktning. Vad tjänar ett dialogmöte till när ingen 
lyssnar? 
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Planarbetet presenterades som grunden för en försiktig utbyggnad. Princip 1: ”Bevara känslan av 
landsbygd”. Planen pratar om 45–110 nya tomter, en förtätning med 50 – 100%. Med en sådan 
nybyggnation försvinner den landsbygd man vill värna om.  
Planprogrammet syftar till att värna om naturområden och andra värden och se på vad de finns för 
möjlighet till förtätning inom området utan att förstöra de värden och kvaliteter som finns.  
 
Planen märker ut en del fastigheter som objekt för nybyggnation, utifrån ett antal kriterier som lagts 
som ett ”Raster” över området. Det är bra att ha en princip för var bygglov kan beviljas, men mycket 
tveksamt att peka ut privat mark som bebyggbar utan att tillfråga fastighetsägarna om de vill att 
deras mark skall kunna bebyggas. Det kan ju bli en konsekvens att folk börjar ringa och fråga efter 
mark, och det kan skapa oro och besvär för markägarna, på samma sätt som när kommunen vill lösa 
in mark för sin expansion.  Med denna metod närmar man sig ett intrång i den privata äganderätten 
som har ett starkt grundlagsskydd. Har detta utretts? 
Planprogrammet visar inte att de utpekade områdena ska bebyggas utan den visar på var det skulle 
kunna vara möjligt med en bostadsbebyggelse. Det är dock upp till markägarna själva att avgöra vad 
man vill göra med sin mark. Ett planprogram inskränker därmed inte på äganderätten. 
 
Det är också orimligt att dimensionera VA-området för en framtida hypotetisk bebyggelse på 
fastighetsägares och VA-kollektivets bekostnad. Detta särskilt i en tid där alla har en ansträngd 
ekonomi. 
Planprogrammet påverkar inte VA kostnaderna.  
 
Man skriver i planen att påverkan av natur och miljö är av en sådan karaktär att en MKB inte behöver 
upprättas. En utbyggnad som planen skissar på kommer att påverka både natur och kultur och bör 
självklart kompletteras med en MKB. De många nya tomterna och ett utbyggt VA kommer 
ovillkorligen att påverka natur och miljö och detta bör naturligtvis utredas. Särskilt med tanke på 
PCP. 
Bedömningen är att planen påverkar natur och miljö, men den påverkan är inte betydande, vilket 
krävs för att en MKB ska upprättas. Därför finns det inte grund för att upprätta en MKB i nuläget, 
Länsstyrelsen i Värmland delar kommunens uppfattning.  
 
Verksamhetsområdet i Graninge planeras utökas. Detta på bekostnad av jordbruksmark. Man bortser 
här från att det också förutsätter inlösen av bostad för människor som levt sitt liv på den platsen 
under många år. Även här pratar vi om intrång i den privata äganderätten och människans livsmiljö. 
Bör naturligtvis utredas på samma sätt som man utrett fjärilarnas livsvillkor. 
En utökning av verksamhetsområdet finns även utpekat i gällande översiktsplan från 2008. Området 
som pekats ut i planprogrammet är dock mindre pga hänsynstagande till jordbruksmarken. 
Kommunen anser i detta området att behovet av att tillskapa nya tomter för verksamheter/handel i 
attraktivt läge väger tyngre än att bevara jordbruksmarken i detta fallet. Det anses även positivt att 
utöka ett redan befintligt område då man till viss del kan nyttja befintlig infrastruktur. Områdets 
utformning kommer att prövas i en kommande detaljplaneprocess. Då kommer även frågan kring 
ekologisk kompensation att ses över, dvs om jordbruksmark tas i anspråk kan andra kompensatoriska 
lösningar komma att genomföras. Skulle det bli aktuellt med en utökning av verksamhetsområdet 
kommer en diskussion mellan kommunen och fastighetsägare att behöva ske.  
 
Planen beskrivs som hållbar. Men hur kan man beskriva en utbyggnad av denna storlek som hållbar? 
Kommunens ledord för hållbarhet är bland andra: 
• Miljö och klimatfrågor i fokus. Miljön kommer att påverkas och klimatpåverkan 
kommer att öka som en följd av både etablering av VA och nybyggnation. 
Att i samhällsplaneringen bygga nära vägar och bebyggelse istället för att skapa en utglesad 
bebyggelsestruktur ger bättre förutsättningar för hållbarhet i stort, till exempel genom att skapa 
hållbara transportmöjligheter genom att nyttja befintlig infrastruktur. 
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• Tillgång till vatten och sanitet för alla. Boenden i området har i dag tillgång till 
fungerande vattenförsörjning och sanitet. Det är slöseri med resurser att skrota alla fungerande 
anläggningar och ersätta med en gemensam till stora kostnader både ekonomiska och i form av ökad 
resursförbrukning. Särskilt som kommunen inte kan presentera fakta som visar på undermålig 
funktion av avloppen och sedan länge har slagit fast att PCP inte utgör en hälsorisk. 
Kommunens mål i strategiska plan att ”Arvika kommun ska säkerställa tillgången till och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet för alla”, samt punkten ”Trygg sanitet och säkert dricksvatten” i 
princip 2, anger inte vilken lösning som ska användas för att uppfylla det. Planprogrammet förordar 
därmed inte någon lösning utan påtalar endast hur vi ska tänka för den framtida användningen av 
området. 
 
• Använda våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Att 
etablera en VA-anläggning i denna glesbygd utan att ha goda grunder, är inte att använda de 
gemensamma resurserna på ett ansvarsfullt sätt, när det, som kommunen själv har föreslagit, finns 
en enklare lösning som inte belastar vara sig miljö eller resurser på samma sätt. 
 
• Minska klimatförändring och dess konsekvenser. En så stor bebyggelse som planeras 
förutsätter ett orimligt stort VA -område. Det kommer att belasta både klimat och natur och är 
knappast förenligt med hållbarhetsambitionen. C02 belastningen från produktion av material och 
anläggningsarbetet kommer att belasta atmosfären ogynnsamt. 
Planprogrammet har tagits fram för att ge en helhetsbild över var det skulle kunna vara lämpligt med 
bostadsbebyggelse utifrån ett antal principer som ska skydda den lantliga karaktären samt värdefulla 
natur- och kulturmiljöer i området från okontrollerad exploatering. Planprogrammets syfte är att 
bevara den lantliga miljön, då markägarna idag fritt kan exploatera med ny bebyggelse som de själva 
önskar. Bedömningen är att planen påverkar natur och miljö, men den påverkan är inte betydande, 
vilket krävs för att en MKB ska upprättas. Därför finns det inte grund för att upprätta en MKB i 
nuläget, Länsstyrelsen i Värmland delar kommunens uppfattning. 
 
Sammanfattningsvis finns stora invändningar mot planprogrammet och det bör revideras. 
Planarbetet bygger på en beslutsprocess, med graverande fel och bör av respekt för demokratin tas 
om. 
Planarbetet är inte förankrat bland de som äger marken. Större hänsyn bör tas till fastighetsägarnas 
önskemål, och man bör inte peka ut enskildas mark som bebyggbar. Det räcker att ha en tydligt 
formulerat princip för var man kan bygga. Sedan används ”Rastret” när frågan om bygglov dyker upp. 
Planarbetet talar huvudsakligen om nybyggnation medan detta inte är önskat av de som bor i 
området. För att bevara glesbygdskaraktären bör man sätta ett tak för utbyggnad. Kanske 10%. 
Tanken med planprogrammet är att användas som ett raster så som synpunkten anger. 
Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan visar bara på var det ur olika aspekter kan vara 
lämpligt att en byggnation för bostäder kan ske. Dock betyder detta inte att en byggnation kommer 
att ske utan det är upp till varje enskild fastighetsägare att avgöra. Angående synpunkt om att 
bevara glesbygdskaraktären, se svar ovan. 
 
Planarbetet markerar privat mark som ”bebyggningsbar” på ett sätt som kan utsätta fastighetsägare 
för påtryckning och kan tolkas som ett intrång i det privata ägandet. Varje fastighetsägare bör därför 
tillfrågas om den vill att fastigheten skall ritas ut som” bebyggningsbar” 
 
Planarbetet saknar MKB. En sådan bör naturligtvis upprättas särskilt mot bakgrund av den av 
kommunen påstådda markföroreningen med PCP. (enligt Länsstyrelsen vet ingen var det finns i 
området) och ”Rastret” bör därför kompletteras med möjligt förorenad yta som kan tas fram genom 
en kartläggning av PCP-utbredningen.  
Planprogrammet bedöms påverka miljön, men den påverkan bedöms inte som betydande och 
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därmed upprättas ingen MKB. I planprogrammet anges att ”Det finns några platser inom 
planområdet som är förorenade, p.g.a. tidigare eller pågående markanvändning. Vid byggnation på 
eller intill dessa platser kan utredning komma att krävas i samband med bygglov. Om 
markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, schakt-, eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet 
kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§”. Kommunen anser inte att det behöver genomföras 
ytterligare undersökningar innan förfrågningar inkommer på dessa områden. 
 
Planarbetet är inte i harmoni med kommunens hållbarhetsstrategi och bör revideras mot ledorden i 
hållbarhetsvisionen. 
Kommunen anser att planprogrammet är utformat med hänsyn till internationella hållbarhetsmål, 
nationella miljökvalitetsmål, kommunens vision och miljömålen i kommunens strategiska plan. 
 
Planarbetet inkluderar privat mark som tänkt utveckling av näringsliv. Detta bör vägas mot den 
privata äganderätt som är grundlagsfäst. Att hota med tvångsinlösen skapar en påtaglig oro och är 
inte värdigt ett öppet samhälle. 
Skulle det bli aktuellt med en utökning av verksamhetsområdet kommer en diskussion mellan 
kommunen och fastighetsägare att behöva ske.  
Planarbetet talar om en bygata. Trafiken bör inför detta kartläggas. Gång och cykeltrafikanters 
önskemål bör vägas mot hänsynen till busstrafik, jordbrukstrafik och tung trafik till 
näringsfastigheter.  Bygatan är kanske inte den idealiska lösningen. 
Synpunkten skickas vidare till de som ansvarar för pågående projektet med bymiljövägen. 
 

Synpunkt 7, handlings nr: 2022:2313 
Jag vill lämna synpunkter på väg 656 som "bymiljöväg". Jag anser inte att en bymiljöväg är möjlig 
genom Västra Högvalta. Här är mycket trafik till framförallt Högvalta Handelsträdgård. I perioder är 
det tät tillströmning av kunder och parkeringsplatsen vid handelsträdgården är full större delen av 
dagarna. Hit kommer också varutransporter på stora lastbilar. Vid Tomta ligger även Kylskåps Poesis 
lagerlokaler och hit kommer också en del tunga transporter. Likaså förekommer det verksamhet på 
gamla Högvalta Hyvleris mark. Vi vet att väg 656 är en populär cykel och promenadväg och vi föreslår 
i stället sänkt hastighet till 50 km/h på sträckan från korset till avtagsvägen för Handelsträdgården 
såsom det är i fortsättningen av byn. (Gärna 40 km/h som i stan.) 
Bymiljövägens huvudsyfte är att skapa en trafiksäkrare miljö för främst gående och cyklister. Där 
motorfordon får anpassa sig till de oskyddade trafikanterna. I projektet som just nu pågår med 
bymiljövägen, ser man även på vilka verksamheter som finns inom området. Synpunkten skickas 
vidare till de som ansvarar för pågående projektet med bymiljövägen. 
 

Synpunkt 8, handlings nr: 2022:2312 
Jag vill lämna synpunkter på att kommunen vill tillåta bostadsbebyggelse längst ned efter den väg 
som går förbi Högvalta Handelsträdgård på östra sidan. Här ligger vårt lantbruk Högvalta 1:275. Den 
markerade ytan är jordbruksmark lika gammal som byn. Här ligger en gammal husgrund efter ett 
torp och denna skall ej röras enligt kulturmiljöutredningen. Enligt denna skall man inte heller tillåta 
nybyggnation för nära gamla gårdsbildningar, för att bevara den lantliga strukturen. Detta område 
ligger precis intill våra uthus, där vi också har får ca 40 tackor + lamm och baggar. Man förordar också 
att siktlinjer skall värdesättas och nybyggnation här skulle kapa siktlinjen från väg 256, som 
uppskattas så mycket av motionärer. 
Kommunledningsstaben: Kulturmiljöutredningen pekar i bilagan att det är möjligt att förtäta kring 
byvägarna. Området har tidigare så som synpunkten anger varit bebyggd, och enligt 
planprogrammet finns det inget hinder att bebygga den igen. Den gamla husgrunden är ingen 
registrerad fornlämning, och anses därmed inte utgöra ett hinder. 
 



15 
 

Synpunkt 9, handlings nr: 2022:2310 
Angående planerad cykelväg förbi vår fastighet 1:246. Vi har inget emot planerad cykelväg.  
Utifrån att vi har vår utfart på samma väg i en brant backe med dålig sikt så är det viktigt att cykelväg 
och vår bilutfart blir skilda åt så att ingen olycka sker. Vi vill inte att gärdet som ingår i vår tomt norr 
om huset tas i anspråk för varken utfart eller cykelväg då vi ska använda det för odling. Viktigt att c-
vägen ligger på västra sidan om vår bilväg för att vi ska kunna ploga snö. 
Om det alternativet till gång- och cykelsträckning blir aktuellt kommer det att ses över mer detaljerat 
och då även de synpunkter som nämns. 
  

Synpunkt 10, handlings nr: 2022:2309 
Jag vill idag bara påpeka att vi vid mötet i Högvalta bygdegård fick förlängd tid att yttra oss- till den 
14/5. Vi kommer att inkomma med svar i vecka 19.  
Noterat. 
 

Synpunkt 11, handlings nr: 2022:2244 
Hej. Här kommer våra synpunkter gällande planförslag Högvalta 
Vad gäller placering och utformning av byggnation, så tycker vi att det ska vara stora tomter, minst 
6000 m2 för att bevara landsbygdkänslan. Så det inte blir några bostadsområden. Bevara jordbruk 
och skog. 
I planprogrammet anges inte en minsta eller största tomtstorlek. Detta är upp till varje enskild 
fastighetsägare. Men däremot anger planprogrammet att området ska ha en lantlig karaktär och att 
detta behöver hänsyn tas till vid ev. avstyckningar. 
 
Vad gäller verksamheter så tycker vi att en utökning av handelsområdet Graninge är mycket positivt. 
 
Vad gäller naturvärden tycker vi det är viktigt att spara gamla stenmurar samt att det är viktigt att 
skydda djur och natur. 
Stenmurar är skyddade enligt det generella biotopskyddet. Till planprogrammet har en 
naturvärdesinventering tagits fram, vilket planprogrammet tagit hänsyn till.  
 
Vad gäller infrastruktur tycker vi att det finns en hel del att förbättras. Bättre cykel och 
gångmöjligheter samt belysning runt området. Mera kollektivtrafik. Hastigheten är mycket hög och vi 
tycker det är mycket farligt att vara ute med barnen på väg, och undviker helst det. Angående de 3 
alternativ på GC tycker vi att alternativ 2 eller 3 är bäst. Vi saknar en bra och säker gång och 
cykelförbindelse så det är mycket positivt förslag. Vi använder bil som färdsätt som det ser ut idag för 
att komma till centrum. Om det blev bättre förbindelser så kan vi använda cykel till centrum och 
handla m.m. 
Noterat. 
 
Vad gäller jordbruk så tycker vi att det är mycket viktigt att bevara och skydda djurhållning och 
odling. 
 
Vad gäller Sävsjön så förstår vi inte riktigt vad som menas att återskapa Sävsjön. 
Planprogrammet öppnar för möjligheten att utreda återställning av Sävsjöängarna till den lerslättsjö 
med omgivande våtmarker som fanns innan utdikning på 1850-talet. Detta kommer att behandlas i 
ett separat projekt längre fram.  
 
Vad gäller teknisk försörjning så tycker vi att det kommunala vatten och avlopp inte ska bygga på 
tvångsanslutning utan frivillighet. Ifall det skulle bli kommunalt vatten och avlopp så tycker vi att 
kommun ska betala för projektering och framdragning så det inte blir en ekonomisk fråga. Tycker det 
är orimligt att vi ska behöva betala flera hundratusen för VA som vi senare måste betala årliga 
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avgifter för att använda. Så verkar som kommun kommer att tjäna pengar på oss oavsett så då tycker 
vi att man inte ska behöva betala för framdragning och projektering. När vi dessutom har fullt 
fungerande vatten och avlopp som vi har nu. 
Frågor gällande VA hänvisas till det projektet, och bemöts inte i planprogrammet. 
 
Vad gäller risker och säkerhet, planförslaget föreslår ingen bostadsbebyggelse längs 61an vilket är 
bra. Där passar det bättre med utökat handelsområde. 
 

Synpunkt 12, handlings nr: 2022:2231 
Gc 1 för alla naturälskare och elever på Kyrkebyskolan. Sävsjön som våtmark igen ok. 
 
Gc 2 med bro över 61:an för att göra det säkert. Många genar nu med cykel och till fots från 
Mossebergsområdet och graninge- livsfarligt. 
 
GC väg 1 är felritad, se blyertslinje där den borde vara. 
 

  
Sävsjön har redan nu ett mycket rikt fågelliv. Väg, en vall typ till sågudden, med fågeltorn vore fint 
och uppskattat. Mycket fågel lite mygg får vi hoppas. 
Synpunkterna noteras. Beroende på vilket alternativ av gc-sträckning som blir aktuellt att gå vidare 
med kommer en detaljerad projektering att ske. 
 

Synpunkt 13, handlings nr: 2022:2229 
Emotsätter oss att handelsområdet i östra Högvalta (norr om paddelhallen) byggs ut, då vi använder 
angränsande mark som betesmark för djur, grisar, får + höns. Vi är oroliga för stress som kommer 
orsakas dem, och oss!  
Utökningen av Graningeverksamhetsområde som synpunkten gäller finns utpekad i gällande 
översiktsplan från 2008 som ett utredningsområde. Omfattningen på området i planprogrammet är 
dock mindre än det som finns i översiktsplanen. Vid en utveckling av området kommer en detaljplan 
att behöva tas fram, vilket kommer att ske via en process som styrs enligt plan- och bygglagen. I 
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arbetet med detaljplanen kommer man då att se över områdets utformning, lämplig markanvändning 
samt avstånd till bl.a. omkringliggande bostäder. 
 

Synpunkt 14, handlings nr: 2022:2227 
Lite av min mark är rödmärkt, men det bakom oss är inte vårt. Vi vill inte ha någon bebyggelse bakom 
oss. På det rödmarkerade området har vi vår källa. 
Det är upp till varje fastighetsägare att själv avgöra om man vill exploatera sin fastighet eller inte. 
Om ni har er källa på någon annans fastighet är det en fråga för Lantmäteriet. 
 

Synpunkt 15, handlings nr: 2022:2225 
Då vi har betesdjur så är utbygg norrut från paddelhallen sett ett väldigt ett väldigt obra alternativ 
från vårt synsätt.  
Utökningen av Graningeverksamhetsområde som synpunkten gäller finns utpekad i gällande 
översiktsplan från 2008 som ett utredningsområde. Omfattningen på området i planprogrammet är 
dock mindre än det som finns i översiktsplanen. Vid en utveckling av området kommer en detaljplan 
att behöva tas fram, vilket kommer att ske via en process som styrs enligt plan- och bygglagen. I 
arbetet med detaljplanen kommer man då att se över områdets utformning, lämplig markanvändning 
samt avstånd till bl.a. omkringliggande bostäder. 
 

Synpunkt 16, handlings nr: 2022:2223 
Gatubelysning fortsätter från Högvalta mot Rud.  
Noterat. Synpunkten skickas vidare till trafikansvariga på kommunen. 
  

Synpunkt 17, handlings nr: 2022:2221 
Gatubelysning från Högvalta bygdegård till viadukt i Kärrsmossen pga mycket använd som 
rekreationstur/träningstur cykel- och gångväg.  
Noterat. Synpunkten skickas vidare till trafikansvariga på kommunen. 
 

Synpunkt 18, handlings nr: 2022:2219 
Hej! 
Hela Högvalta XX borde vara tillåtet för bebyggelse då ingen jordbruksverksamhet förekommit på 
mycket länge. Jag som markägare har inga planer på att starta någon sådan verksamhet där. På XX 
område X är även 1Ha numera klassad som skogsmark. Att hålla gärdena öppna så att de inte växer 
igen har bara medfört kostnader och besvär för mej som markägare. Att tillåta byggnation på norra 
delen av Östra Högvalta skulle ha negativ inverkan för Högvalta vvo. Att återställa Sävsjön till våtmark 
är ett mycket bra förslag. Jag har själv varit i kontakt med Naturvårdsgruppen angående detta.  
Planprogrammet föreslår ingen byggnation av bostadsbebyggelse på produktiv jordbruksmark. Ja, 
byggnation kan medföra påverkan på viltvårdsområden.  
 

Synpunkt 19, handlings nr: 2022:2370 
Som ägare till Högvalta handelsträdgård vänder jag mig mot den föreslagna bymiljövägen längs väg 
656. Vi har täta leveranser och en stor kundkrets och behöver en bra och fungerande väg som tål 
mycket trafik. Vi har en stor parkering men under högsäsong är den full. Vid evenemang parkerar 
kunder ända ute längs Högvaltavägen. En bymiljöväg låter trevlig men är inte förenlig med vår 
verksamhet och/eller den mängd trafik som väg 656, Högvaltavägen, uppbär. Utöver vår verksamhet 
är det ju många boende upp genom Högvalta, Mellbyn och Rud som använder sig av vägen till och 
från arbete och skola, och enligt andra delar av planförslaget skall mängden fastigheter utökas 
väsentligt. Jag anser därför en bymiljöväg orealistisk i detta fall. 
Bymiljövägens huvudsyfte är att skapa en trafiksäkrare miljö för främst gående och cyklister. Där 
motorfordon får anpassa sig till de oskyddade trafikanterna. I projektet som just nu pågår med 
bymiljövägen, ser man även på vilka verksamheter som finns inom området och hur en sådan 
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trafiksäkerhetshöjande åtgärd kan påverka verksamheterna. Synpunkten skickas vidare till de som 
ansvarar för pågående projektet med bymiljövägen. 
 

Synpunkt 20, handlings nr: 2022:2692 
Vi är inte intresserad av planprogrammet. Men vi är beroende av vår skog- och jordbruksmark och 
vårt hem. 
Synpunkten noteras. 
 

Synpunkt 21, handlings nr: 2022:2500 
Tyvärr missade jag samrådet i bygdegården ang planprogrammet i Högvalta då jag arbetade på 
annan ort.  
Jag bor i Högvalta XX och förstår att jag kanske är lite sen med mina synpunkter, men... 
Jag förstår om det planeras för ökad bostadsbebyggelse i området då det ligger både tätortsnära och 
är naturskönt. Jag skulle verkligen vilja se hur även andra värden än snabbt utbyggda bostäder i 
området togs tillvara.  
 
Jag arbetar som läkare på sjukhuset och har intresse av socialmedicin och skulle gärna se ett 
långsiktigt tänk i planeringen även gällande människors hälsa. Att redan från början planera för 
cykelbanor och bilfria gröna zoner t ex. 
Planprogrammet föreslår en bättre utbyggnad av hållbara transportsätt inom området och in mot 
Arvika centrum. Dels genom en bymiljöväg och gång- och cykelvägar, där tre olika alternativ 
presenteras. Arvika kommun ser positivt till en förtätning i Högvalta då det ligger i en lantlig miljö 
med natur och djur. Områdets närhet till Arvika tätort bidrar även till att hållbara transportmedel kan 
väljas. 
 
Sävsjöängarna är en unik miljö som lockar till sig ett rikt fågel och djurliv. Det skulle vara fint om 
detta togs i beaktande och blev en självklar del i planerandet av området.  
Planprogrammet omfattar Sävsjöängarna med syfte att värna naturvärden och bevara djurlivet. 
Området kommer att utredas vidare i ett separat projekt, där man kommer att se på ett möjligt 
återinförande av den lerslättsjö som fanns innan utdikning på 1850-talet. Syftet är att ytterligare öka 
den biologiska mångfalden i området, tillsammans med andra nyttor som våtmarker kan ge: 
vattenrening, vattenhållande förmåga i landskapet, ökad klimatnytta mm, samt att undersöka 
möjligheter att stärka området för rekreation och friluftsliv.  
 
Området är så pass fint och stadsnära (jag vet många som åker omvägen förbi Högvalta för att njuta 
av turen) att det säkert skulle gå att planera för ett relativt ambitiöst bostadsprojekt. Jag tänker att 
det vid eventuell utbyggnad säkert skulle lämpa sig med en "ekoby" eller något liknande, som i sig 
skulle bli en sevärdhet och sätta Arvika kommun på kartan för progressivt byggtänk. Kanske driven av 
kommunen själv?  
Kommunen äger ingen mark inom området som pekats ut för möjlig bostadsbebyggelse. Det är upp 
till varje enskild fastighetsägare och exploatör hur byggnationen kommer att ske. 
 
Att utgå från Agenda 2030 är sällan en dålig idé då den bygger på många kunniga människors 
intensiva tänkande. Men det antar jag att ni redan har med i varje del i processen..? 
Ja Agenda 2030 ingår som en del i arbetet med samhällsplanering.  
 
Om ni vill bolla idéer kring socialmedicinska aspekter i planeringen får ni mer än gärna återkomma till 
mig! 
  

Synpunkt 22, handlings nr: 2022:2514 
Synpunkter på planprogrammet för Högvalta, Mellbyn och Rud. 
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”..kommunen ser därför fördelar med att planlägga bostäder i en lantlig miljö”. Önskan att bygga 
bostäder i Högvalta fanns redan med i den första inlagan från Miljö och hälsa till Länsstyrelsen 
angående frågan om VA-område i Högvalta.  
Detta understryks också i inledningen av planprogrammet där föreläggandet är det första som 
nämns. Varför verksamhetsområdet och planprogramsområdet därför inte överensstämmer är 
märkligt. Önskemålet om att bygga i ”lantlig miljö” tycks vara utgångspunkten för hela agerandet från 
kommunens sida.  
Att bygga bostäder i ”lantlig miljö” kräver en anpassning till de gårdar och bostäder som redan finns. 
Själva grunden för Högvalta är de två bygatorna kring vilka den tidigare bebyggelsen var samlad. De 
utgör själva stommen i bystrukturen och bör bevaras. Här finns också platsen där Jösse härads 
tingshus var beläget under åren 1742–1879. Idag finns där en minnessten. Här har också funnits ett 
skjutsställe då Kungsvägen passerade genom byn.  
På 1850-talet tillkom det stora området Sävsjöängarna genom utdikning. De fick stor betydelse för 
jordbrukets utveckling då, men är idag till viss delar mera ett bekymmer, då marken inte tål dagens 
tunga maskiner. För att hålla markerna fortsatt torrlagda krävs pumpanläggning. 
Att bevara ”den lantliga miljön” kräver ett fortsatt verksamt jordbruk främst med betande djur för att 
hålla Sävsjöängarna fortsatt öppna. Där den gamla grässvålen finns kvar erövrar buskarna marken 
långsamt. På åkrar som plöjts upp under senare tid finns idag bara buskar. En total förbuskning av 
stora delar av Sävsjöängarna är vad vi har att se fram emot om inte området kan betas. Bygden skulle 
bli helt förändrad.  
Sävsjön är idag en stor grässlätt, som delvis är översvämmad främst under vår och höst. En 
anläggning av våtmarker på de lägre liggande områdena ger möjlighet att höja de kringliggande 
marken och därmed förbättra betesmöjligheterna betydligt. Vi skulle också få ett helt annat djurliv 
och ett område för alla som uppskattar en levande och artrik natur. Hanteringen av Sävsjöängarna är 
helt avgöranden för den lantliga miljöns bevarande. Sävsjöängarna är redan idag ett intressant 
område för ornitologer och andra naturintresserade, men också ett område för friluftsliv på vintern 
med skridskoåkning och skidåkning i spår anslutna till Prästängens elljusspår. 
Förutsättning för djurhållning är givetvis också möjligheten att odla foder till djuren. Det innebär att 
de åkrar som brukas idag måste fortsatt kunna brukas. De är dessutom viktiga för att bevara bygdens 
”lantliga” karaktär. 
De gamla gårdsbildningar som finns, med ladugårdar och övriga byggnader, är viktiga för upplevelsen 
av miljön och flera av dessa används också för djurhållning. De föreslagna placeringarna av villor i 
skogskanten längs åkrarna liksom förslaget att lägga villor mitt i en f d åker, som av länsstyrelsen på 
oklara grunder förändrats till skogsmark (se nedan), ger en helt annan bebyggelsekaraktär än den 
anpassning som hittills skett med de nya fastigheter som tillkommit på senare tid. Fastighetens 
byggnadsstil och placering är mycket känslig för att bibehålla bygdens karaktär. 
Att placera villor i anslutning till aktivt brukad åkermark leder ofta till konflikter. Den omgivande 
marken är ingen fotbollsplan och de djur som kommer att finnas runt tomterna skapar, av tidigare 
erfarenheter, konflikter liksom traktorer och maskiner som måste köras ibland dygnet runt under 
vissa ”anntider”.  
Att på detta sätt gå in på privata marker med ett planprogram där man också påpekar att detta ska 
vara ett stöd för framtida detaljplaner kan väl ändå ifrågasättas. Ingår det i kommunens 
planmonopol? En översiktsplan är ju helt ok men syftet verkar vara att upprätta detaljplaner på 
marker man inte disponerar för att uppnå målet att erbjuda ”bostäder i en lantlig miljö med närhet 
till tätorten”. Är inte det att gå utanför vanligt och lagstadgat (?) agerande från en kommuns sida. 
Att lägga in ett verksamhetsområde ända fram till Högvaltas bebyggelse (Högvalta-
Taserudskorsningen) är också att göra våld på den lantliga karaktären. Som f d boende i Lycke så vet 
jag att där har i stort sett hela byn utplånats för att ge plats till verksamheter. Där finns gott om 
outnyttjad mark som kommunen idag är ägare till. 
Önskemålet från kommunens sida att ”planlägga för bostäder i en lantlig miljö men med närhet till 
tätorten” är väl begripligt men att hantera frågan på ett sådant sätt att den ”lantliga miljön” helt eller 
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delvis totalt förändras motverkar sitt eget syfte och bygden blir på sikt bara ett ”vanligt” 
bostadsområde nära tätorten. Sävsjöängarna kommer dock aldrig att kunna bebyggas, så utan 
betande djur kommer de att förvandlas till ett enda stort buskage. 
Historien bakom placeringen av bostäder på Högvalta 1:6 strax nedanför min egen gård, på 
flerhundraårig jordbruksmark, som aktivt brukats tills för ett år sedan är följande: Den nuvarande 
ägaren boende inne i Arvika fick då tillstånd av Länsstyrelsen att anlägga ädellövskog. Jag har talat 
med handläggaren och fått mycket svävande svar på frågan varför länsstyrelsen ansåg att detta var 
en lämplig användning av den brukade åkermarken. I och med att marken nu betecknades som 
skogsmark ansåg planchefen XX i ett samtal att ”det är väl bara att hugga ner den”. Faktum är att 
denna ädellövskog inte ännu är etablerad. Vägen ner till dessa tänkta villor passerar i princip över 
min gårdsplan och även förbi min dotters uthus, där snön under snörika vintrar rasar ner och stänger 
av vägen, vilket sannolikt ställer krav på henne att omedelbart röja bort den. Att bevaka detta är inte 
självklart när man, som hon, ibland arbetar på en helt annan ort. Det hör också till historien att 
ägaren till f d åkern tidigare begärt bygglov för fyra tomter på området, men nekades p g a att det 
inte redovisades några vattenprover. Min inlaga som granne att odlingsbar mark ska värnas 
beaktades inte alls av myndighetsnämnden. Dessutom kommer dessa byggnader få en dominerande 
plats i den vy över åkrarna som utgör omslagsbilden på planprogrammet! Inom området finns också 
en gammal husruin, som enligt kulturmiljöutredningen bör bevaras. 
Att lägga ut bebyggelse i ett planprogram på privat mark och på det sätt som skett, med start i en 
tvångsanslutning till nytt VA-område, innebärande att flera tvingas sälja sina hus, är exempel på en 
maktutövning som mera irriterar än inspirerar. Det finns stora möjligheter att bygga nya fastigheter i 
Högvalta, men låt bebyggelsen växa fram efter önskemål och då med stort hänsynstagande till 
miljön. Den kulturmiljöutredning och det PM ang naturmiljön som redovisas (kan kompletteras) 
borde vara tillräckliga styrdokument för myndighetsnämnden när nya bygglov ska prövas. 
Angående den föreslagna byvägen så berättade en bekant, med erfarenheter från en sådan, att det 
kändes osäkert att cykla där trots liten biltrafik, men som ofta körde alltför fort. I Högvalta 
förekommer också en hel del tung trafik. Väglinjer i all ära men vägen blir inte bredare och på vintern 
syns de kanske inte alls. Som cyklist måste man ändå hålla sig på sin kant. 
Påpekas bör också att strax utanför planprogrammet, nära områden i Ö:a Högvalta där planen anser 
att bebyggelse är möjlig, har kommunen gett bygglov till en anläggning som ska sortera grävmassor 
från industrier som också kan innehålla gifter. Verksamheten kommer att bullra och damma. Detta 
borde observeras i planprogrammet. 
Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan visar en viljeinriktning. Planprogrammet omfattar ett 
större område än verksamhetsområdet för VA, för att få ett helhetsgrepp. Två kulturmiljöutredningar 
finns som underlag till planförslaget, som hänsyn tas till vid placering och utformning av bebyggelse.  
Planprogrammet omfattar Sävsjöängarna med syfte att värna naturvärden och bevara djurlivet. 
Området kommer att utredas vidare i ett separat projekt, där man kommer att se på ett möjligt 
återinförande av den lerslättsjö som fanns innan utdikning på 1850-talet. Syftet är att ytterligare öka 
den biologiska mångfalden i området, tillsammans med andra nyttor som våtmarker kan ge: 
vattenrening, vattenhållande förmåga i landskapet, ökad klimatnytta mm, samt att undersöka 
möjligheter att stärka området för rekreation och friluftsliv.  
Kulturmiljöutredningen pekar i bilagan att det är möjligt att förtäta kring byvägarna. Området har 
tidigare så som synpunkten anger varit bebyggd, och enligt planprogrammet finns det inget hinder 
att bebygga den igen. Den gamla husgrunden är ingen registrerad fornlämning, och anses därmed 
inte utgöra ett hinder.  
Planprogrammet tvingar inte att det ska byggas på föreslagna platser, utan säger bara var det i 
området med olika förutsättningar det kan vara lämpligt. Det är dock helt upp till varje 
fastighetsägare själv om man så önskar möjliggöra för en byggnation av bostadsbebyggelse. 
Kommunen kommer inte tvinga fram utan pekar alltså bara ut lämpliga områden som ett underlag. 
Detaljplaner kan bli aktuellt om en fastighetsägare önskar möjliggöra för flera tomter för 
bostadsbebyggelse. Detaljplan kommer dock att tas fram för föreslagen utökning av Graninge 
verksamhetsområde. Detta då det området behöver planläggas med tanke på dess omfattning. 
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Synpunkten kring bymiljövägen skickas vidare till trafikansvariga. Utformning av vägen kommer att 
ses över i samband med eventuell ombyggnad, så att det blir trafiksäkert. 
Verksamheten i östra Högvalta som synpunkten nämner är ett ärende som är överklagat och ligger 
hos Länsstyrelsen. Planprogrammet anger att man kan komma att behöva se på ytterligare frågor så 
som exempelvis buller om ansökan om byggnation skulle inkomma till kommunen. 
 

Synpunkt 23, handlings nr: 2022:2527 
Synpunkter på Arvika kommuns förslag på planprogram för Östra och Västra Högvalta, del av Mellbyn 
och Rud. 
 
Planprogrammet ska visa på var bostadsbebyggelse och verksamheter kan tillkomma inom 
planområdet samtidigt som det ska säkerställa att värdefulla miljöer och kvalitéer bevaras. 
Planprogrammet ska fungera som ett stöd för kommande detaljplanering och bygglovsgivning. 
 
Arvika kommun vill vara en attraktiv kommun och känner behov att att kunna erbjuda tomter i en 
lantlig miljö men med närhet till tätorten. Med ett föreläggande av Länsstyrelsen i Värmland, baserat 
på felaktiga grunder och ett bortseende från egna, tidigare fattade beslut, tar Arvika kommun 
chansen att uppfylla målen från översiktsplan 2007 gällande behov av mark för bostäder och 
verksamheter, som säger att Arvika ska ha en god planberedskap för bostadsförsörjning. Beredskap 
och utbud ska omfatta olika typer av boende och möta olika tänkbara framtida behov. 
 
Högvalta har som by växt naturligt och nya bostäder har tillkommit genom åren. Att på detta sätt i 
ett svep avsätta områden för bostadsbebyggelse innebär en drastisk förändring. Marken inom 
området är till största delen i privat ägo, vilket innebär att det är upp till respektive fastighetsägare 
om man vill möjliggöra för byggnation på sin mark. All den berörda marken är i privat ägo och detta 
kommer troligen sätta ett mycket stort tryck på markägarna att sälja tomter. 
 
PLACERING OCH UTFORMNING FÖR NY BOSTADSBEBYGGELSE 
Två stycken kulturmiljöutredningar har tagits fram och utgjort ett underlag i framtagandet av 
lämpliga områden att bebygga. Utredningarna menar att ingen ny bebyggelse ska placeras på 
åkermark utan ska placeras friliggande längs befintliga vägar och/eller höjdlägen i brynet mellan åker 
och skog. Kulturmiljöutredningarna visar att området kring de gamla gårdarna med bostadshus och 
ekonomibyggnader även i fortsättningen bör hållas fria från en alltför närliggande bebyggelse. När 
det gäller de enskilda byggnaders placering på tomten bör man sträva efter att ta tillvara på 
topografins förutsättningar. Nya hus bör förhålla sig till och inspireras av skala och 
byggnadstraditioner hos omgivande bebyggelse. Komplementbyggnader bör utformas enkelt och 
underordna sig boningshuset. 
 
Södra delen av planområdet karaktäriseras till stora delar av ett öppet och hävdat odlingslandskap. 
De öppna fälten erbjuder överblickbarhet och långa siktlinjer. 
 
Väg & Miljö bedömer att det ur kulturmiljösynpunkt är önskvärt att huvuddragen i den tidigare 
utvecklingen även fortsättningsvis ska kunna urskiljas och att områdets karaktär av jordbruksbygd 
bibehålls (..). 
 
Arvika kommun vill vara ett hållbart samhälle; Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar för vår 
natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, 
som lever i samklang med vår vackra natur. 
 
Den fysiska planeringen ska bidra till visions och måluppfyllelse för en långsiktig hållbar utveckling. 
Det innebär en ansvarstagande bebyggelseutveckling, bevarande av jordbruksmarken samt 
restaurering av våtmarker och naturliga vattenmiljöer. Det säkerställer att värdefulla miljöer och 
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kvalitéer bevaras. Tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som behovet ökar. I 
Sverige försvinner en stor del på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. 
Kommunerna har en nyckelroll i att undvika exploatering av jordbruksmarker. 
 
Jordbruksmark har en mängd positiva egenskaper, när de hårdgjorda ytorna blir allt fler buffrar den 
stora vattenflöden och binder koldioxid. Den utgör habitat för en mängd arter som riskerar att dö ut 
om markerna inte brukas och bevaras. 
 
Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen. 
 
Närhet till naturen, och särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på människors hälsa och 
välmående. 
 
Planområdets föreslagna förtätning av bostäder påstås inte försämra utsikten eller det 
landskapsmässiga värdet och säger sig ha som mål att ha en restriktiv hållning mot bebyggande av 
åker- och ängsmarker i planen för att skydda landskapsmässiga skönhetsvärde. Den tillkommande 
bebyggelsen bedöms påverka odlingslandskapet i liten omfattning och man hävdar att naturvärden 
kopplade till ett rikt odlingslandskap kommer att bevaras och i vissa fall öka genom möjligheter till 
mer småskalig odling. 
 
Jag menar att hänsyn inte har tagits vid lokaliseringen av ny bebyggelse. Som ägare till XX, Högvalta 
XX, och boende i XX, Högvalta XX, idag ägt av min pappa men under pågående upprustning av mig, 
vänder jag mig å det bestämdaste gentemot att vår grannåker utpekas som område för 
bostadsbebyggelse. Detta är sedan länge hävdad jordbruksmark som i alla år ingått i 
brukningsområdet. Den brukades i decennier av den tidigare ägaren till XX, mjölkbonden XX, och 
sedan denne gått bort och jag tagit över, betats tillsammans med omgivande marker i ett större 
betesområde fram till förra sommaren då hagstängslet fick dras om, eftersom den nuvarande 
markägaren lyckades med konststycket att lyfta ur skiftet och få det borttagen som jordbruksmark till 
förmån för en plantering av ädellövträd, i ett 10-årigt åtagande hos Skogsstyrelsen, ett åtagande som 
överhuvudtaget inte sköts. Man kan fundera på seriositeten i ett sådant åtagande när det ännu inte 
fullföljts och stängslats ett år efter plantering. Att marken är borttagen som jordbruksmark i lagom 
tid för att hinna få den registrerad som möjlig tomtmark (Ägaren har redan tidigare ansökt om 
bygglov på inledningsvis tre tomter men fått avslag.) ändrar inte det faktum att den utgör ett stort 
område av den ”bättre” jordbruksmarken, högt belägen och brukningsvärd. Den ligger idag som en ö 
mitt i min och min familjs jordbruksmark. Bebyggelse här skulle gå emot såväl 
kulturmiljöutredningarna vad gäller bebyggelse på åkermark, som måluppfyllelsen vad gäller 
långsiktig hållbarhet. Det skulle också försvåra våra möjligheter att driva jordbruk. Idag betas och slås 
våra marker. I ladugården alldeles bredvid det utpekade tomtområdet bedrivs djurhållning. Kan vi 
inte bruka marken eller längre känner någon vilja, lust eller ansvar att göra det, växer den igen och 
det så uppskattade öppna jordbrukslandskapet försvinner. 
Kulturmiljöutredningen pekar i bilagan på att det är möjligt att förtäta kring byvägarna.  
 
En del i den lantliga karaktären som anses viktig i området är djurhållning och odling. Att man inte 
ska bebygga produktiv jordbruksmark och att man på den egna tomten ska kunna ha möjlighet till 
odling. (...) Inom området finns också djurhållning vilket också bidrar till den lantliga karaktären och 
det öppna landskapet. 
 
Ur kulturmiljösynpunkt är det önskvärt att huvuddragen i den tidigare utvecklingen även 
fortsättningsvis ska kunna urskiljas, där södra delen av utredningsområdet karaktäriseras av ett till 
stora delar öppet och hävdat odlingslandskap. Med bebyggelse på nämnda mark försvinner även den 
överblickbarhet och långa siktlinjer som de öppna fälten erbjuder. Idag uppskattas de brukade och 
betade markerna av såväl boende som de som promenerar, springer, cyklar, rider och kör längs 
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Högvaltavägen. Bebyggelse här påverkar siktlinjerna och innebär en stor förändring i det idag öppna 
landskapet. Utblicken över jordbrukslandskapet från redan befintliga hus och gårdar försvinner. 
 
Vidare går det emot kulturmiljöutredningarna, som poängterar att området kring de gamla gårdarna 
med bostadshus och ekonomibyggnader även i fortsättningen bör hållas fria från en alltför 
närliggande bebyggelse. Vägen ner till de tänkta tomterna går dessutom över vår gård och längs med 
XX ladugård. Här rasar på vintern stora mängder snö från uthustaken. Vi kan inte åta oss att hålla 
vägen plogad då vi inte alltid är hemma. Vems ansvar blir det att hålla vägen om det tillkommer 
bostäder på åkern nedanför oss? 
Den aktuella fastigheten har tidigare vart bebyggd och utifrån vår analys är platsen möjlig att 
bebygga. Kulturmiljöutredningen pekar dessutom på i bilagan att det är möjligt att förtäta kring 
byvägen. Om det skulle bli aktuellt med bebyggelse inom föreslaget område så kommer vägfrågan 
att hanteras i samband med en lantmäteriförrättning. 
 
I det nämnda planerade bostadsområdet finns även rester av en gammal husgrund; Gamla Gärdet 
(11P, Husgrund, historisk tid). Bebott år 1900 av XX med familj. Några familjemedlemmar som 
stammar härifrån brukade tills nyligen, då marken delades upp inom familjen, varje vår komma dit 
för att besöka släktens gamla boplats och lukta på de syrenerna. Jag anser att husgrunden bör tas i 
beaktande och ses som ytterligare ett skäl att inte godkänna marken som tomtmark. 
 
LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET OCH VISIONEN SOM FÖRENANDE KRAFT 
Arvika kommuns vision om att leva och verka med fokus på GLÖDEN, som behöver omvårdnad och 
respekt, faller platt när Högvaltaborna och deras intressen, åsikter, synpunkter och önskemål så 
tydligt inte omfattas. 
 
Inte någonstans i ”dialogen” uttrycktes önskemål om exploatering av vår bygd. Ändå vill kommunen 
med detta planprogram ge möjlighet till mer än en fördubbling av antalet bostäder. 
 
Man kan fråga sig om det är kommunens önskan om exploatering som förutom det aktuella 
planprogrammet, även ligger bakom verksamhetsområdet för VA i Högvalta. 
 
Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och 
långsiktigt sätt. (…) Arvika kommun ska säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
Vi delar inte den bilden av att det inte finns några önskemål om nya bostäder inom området. Vi ser 
också att det är ett bra område att förtäta, då det ligger på gång- och cykelavstånd till tätorten och 
då vi tror att många skulle vilja bo lantligt med de fördelar som området har. 
 
Många av oss har redan tvingats göra om våra avlopp trots att vi på grund av rykten om kommunalt 
VA ifrågasatte detta och försökte få försäkran från kommunens tjänstemän om att så inte var fallet. 
Det är för alla en stor investering som inte kommer oss tillgodo vid en eventuell tvångsanslutning till 
kommunens VA-område. Det är inte vare sig särskilt omsorgsfullt, ansvarsfullt eller respektfullt 
hanterat och långt ifrån kommunens mål om långsiktig hållbarhet. Det är ingen självklarhet att få 
låna pengar och med tanke på hur världen ser ut idag där sviterna av pandemi och krig i viss mån 
drabbar alla och där räntorna spås höjas gång efter annan, så sätter jag frågetecken vid kommunens 
fina ord kring långsiktig hållbarhet. 
 
Jag anser det magstarkt att tvingas till något vi inte vare sig har behov av, önskemål om eller pengar 
till. Övriga kommuninvånare som redan omfattas av kommunens VA vill säkerligen inte heller bidra 
till att bekosta den utbyggnad av VA-området som inte ens Arvika Teknik vill ha eller känner behov 
av. VA-området, och därigenom planområdet, som har sin grund i detta, är en skrivbordskonstruktion 
som vilar på felaktiga uppgifter och falska påståenden i en spiral av instanser där ingen tar ansvar 
eller på något sätt återkopplar till fina visioner kring omtanke om medborgare och miljö. 
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Frågor kring VA hanteras inte i planprogrammet. 
 
VERKSAMHETER 
Planprogrammet visar på en utökning av verksamhetsområdet i Graninge, området ligger strategiskt 
vid riksväg 61 och kommunen har ett behov av att tillskapa fler olika typer av 
verksamhets/handelstomter. Utökningen av området kommer leda till att en liten del jordbruksmark 
tas i anspråk. Områdets utformning ska dock ske med hänsyn till omkringliggande jordbruksmark, så 
att stora delar av den kan bevaras. Kommunen anser att behovet av att tillskapa nya tomter för 
verksamheter/handel i attraktivt läge väger tyngre än att bevara jordbruksmarken i detta fallet. Det 
anses även positivt att utöka ett redan befintligt område då man till viss del kan nyttja befintlig 
infrastruktur. Områdets utformning kommer att prövas i en kommande detaljplaneprocess. Då 
kommer även frågan kring ekologisk kompensation att ses över, dvs om jordbruksmark tas i anspråk 
kan andra kompensatoriska lösningar komma att genomföras. I övrigt föreslås inga nya 
verksamhetstomter inom planområdet. Skulle förändringar ske inom de befintliga verksamheterna 
kommer detta prövas via bygglov alternativt detaljplan om förändringarna kräver detta. 
 
I översiktsplan 2007 anges även att Arvika ska ha en god planberedskap för verksamheter inom 
industri, handel och service av olika slag. Nya verksamhetsområden ska utredas för att kunna möta 
behov av framtida mark. 
 
Arvika kommun saknar idag verksamhetstomter att erbjuda för den som vill etablera sig inom 
tätorten. Inom planområdet ser kommunen att det finns möjlighet att utöka verksamhetsområdet i 
Graninge som har ett strategiskt läge intill riksväg 61. ” 
 
Jag vänder mig mot planen på ett utvidgat verksamhetsområde, vilket, i skillnad mot planområdets 
beskrivning om ringa påverkan av landskapsbilden, jag anser kommer påverka det lantliga intrycket i 
hög grad och dessutom förstärka den splittring och uppdelning av Östra Högvalta, som 61:an redan 
medför. 
En utbyggnad av verksamhetsområdet vid rv 61 kommer att påverka landskapsbilden. Områdets 
utformning kommer att hanteras i en detaljplan. 
 
Vid utbyggnad av det föreslagna verksamhetsområdet behöver kommunen behöva köpa mark som 
idag är i privat ägo. 
 
Jag äger marken närmast Högvaltakorset på den på sydöstra sidan och är inte intresserad av att sälja 
industritomter. Jag vänder mig mot att kommunens tjänstemän hotar med expropriation när 
kommunen redan tidigare köpt mark i tex Lycke, som ännu inte används. 
Blir det aktuellt med en utökning av Graninge verksamhetsområde kommer berörda fastighetsägare 
bli kontaktade av kommunen.  
 
Att möjliggöra för en utökning av Graninge verksamhetsområde, leder till att mark som idag är 
obebyggd tas i anspråk och ersätts av vägar och verksamhetsmark. Landskapsbilden kommer därför 
att påverkas av en etablering, och behöver studeras vidare i det kommande detaljplanearbetet. 
Närheten till bostäder i öster är också något som man behöver ta hänsyn till, med tanke på bland 
annat buller. Kommunen ser dock att attraktiva tomter intill riksvägen kan möjliggöras och att det i 
sin tur kan leda till fler arbetstillfällen inom kommunen. Kommunens ståndpunkt är att varje projekt 
ska bära sina egna kostnader. En utbyggnad av verksamhetsområdet kommer därmed inte att 
belasta kommunens budget. 
 
Det föreslås i övrigt inga nya verksamhetstomter inom planområdet – varför ingår inte Glava 
Grävtjänst ABs planerade verksamhetsområde i planförslaget? Om kommunen vill utvidga 
verksamhetsområdet inom planprogrammet anser jag att detta område bör tas upp och ingå i 
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planområdet. Det har många beröringspunkter som man genom att det ligger utanför det tänkta 
planområdet, inte tar hänsyn till. 7 kap MB Område med lagenligt skyddad natur, tex strandskydd, 
något som det tas hänsyn till inom planområdet. Detta verksamhetsområde ligger alldeles utanför 
och här har strandskyddet istället undantagits. Undersökningen av betydande miljöpåverkan inom 
planområdet kommer fram till att industriell produktion, avfallshantering etc. inte är lämplig på 
grund av bostäder, jordbruksmark mm. Man tar hänsyn till misstänkt förorenade platser där miljö- 
och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken (Som nuvarande ägare till handelsträdgården har 
jag låtit göra vattenprover på fastighetens brunnar och där finns relativt höga halter av 
växtbekämpningsmedel sedan tidigare odlingar men däremot inga påstådda klorfenoler, trots att det 
ligger direkt nedströms det före detta sågverket.) men hur kan mark i precis anslutning till området 
tillåtas handha förorenat avfall? Undersökningen ska ta hänsyn till ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen och ökade bullernivåer och vibrationer. Revidera planområdet från 2007 års översiktsplan 
gällande den östra sidan av R61, och införliva detta område som har såväl miljö- som hälsomässig 
påverkan på stora delar av det nuvarande planförslaget! 
 
I detaljplanearbetet för verksamhetsområdet kommer även bullerfrågan att hanteras där man 
behöver se på lämpligt avstånd mellan befintliga bostäder i öster och det nya området. (…) 
Föreslagna områden för bebyggelse som ligger i närhet av bullrande verksamheter kan behöva 
utredas. 
 
I detta fall planeras det tvärtemot för en bullrande verksamhet i nära anslutning till redan befintlig 
bebyggelse! 
Planprogrammets gräns kommer delvis från översiktsplanen men även utifrån ett resonemang om 
byggnation och etableringar längs rv 61. Den verksamhet som synpunkten gäller är ett pågående 
ärende.  
 
VÅTMARK OCH MILJÖPÅVERKAN 
Eftersom våtmarker i sig är multifunktionella följer många förbättrade ekosystemtjänster och andra 
nyttor av en restaurering: förstärkt vattenhållande förmåga i landskapet, balansering av flöden i 
vattendrag, förbättrad livsmiljö för många hotade arter, naturlig vattenrening, ökade 
rekreationsmöjligheter med mera. Förslag har väckts att inom projektet kunna utreda möjligheten 
att återskapa lerslättsjön Sävsjön, som har potential att bli en fin fågellokal med hög biologisk 
mångfald. Detta skulle också kunna leda till ett attraktivt tätortsnära rekreations- och friluftsområde 
för motion och naturupplevelser. Arvika kommun ser det positivt att återställa Sävsjön, fast att det 
leder till att arealen jordbruksmark minskar. Det moderna jordbruket har lett till en brist av 
våtmarker. Att återskapa Sävsjön hindrar inte att man i framtiden kan göra marken möjlig för 
jordbruk igen. Skulle marken bebyggas skulle återställandet av jordbruksmark inte vara möjligt. 
 
Jag ställer mig positiv till att återställa utdikade våtmarker för att främja djur- och fågelliv, och 
upplåter gärna min mark till detta. Den åkermark som berörs är idag väldigt svårbrukad. Vi låter beta 
och putsa det som går men ser återställda våtmarker som den bästa användningen av stora delar av 
den tidigare lerslättsjön. Dock är jag orolig för eventuella föroreningar från Glava Grävtjänst ABs 
planerade verksamhet med sortering av jordmassor från industritomter, beläget på östra sidan om 
61:an, precis norr om det tänkta planområdet. Här har nyligen strandskyddet upphävts kring 
dammarna och en bäck rinner från området ut genom Sävsjön. Det är därför ”oturligt” att området 
inte ingår i det tänka planförslaget och således heller inte ingår den sammantagna undersökning om 
planprogrammets eventuella miljöpåverkan. Den inom planområdet föreslagna ändrade 
markanvändningen och genomförandet av planprogrammet bedöms inte medföra någon betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Om Arvika 
kommun vill satsa på att återställa Sävsjön med sikte på en fågellokal med hög biologisk mångfald 
och önskan om en förbättrad livsmiljö för många hotade arter bör användningen av och avrinningen 
från nämnda mark vid dammarna tas i beaktande.  
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Synpunkt noteras och tas med till separat utredning om eventuellt återställande av våtmarker i 
området.  
 
I diskussionen kring kommunalt VA, vilken ligger till grund för det aktuella planförslaget, kan tilläggas 
att kvaliteten på det vatten som rinner genom Sävsjön kraftigt förändras i den södra delen i höjd med 
diken från tippen (kan lätt ses på satellitbilder över området). Det eventuella utsläppet från våra, 
flertalet redan tvångsomgjorda avloppsbrunnar, måste vara försumbart i jämförelse. 
 
INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER - BYVÄG 
Under dialogen med oss boende framkom att många kände sig nöjda i stort. Men man ser ändå att 
kommunikationen till och från och inom området kan bli bättre, sett till gång, cykel, bil och 
kollektivtrafik. För att öka tillgängligheten för gång och cykel föreslås en bymiljöväg längs väg 656 och 
659 samt tre alternativa sträckningar för gång och cykel. Kommunen tycker att det är viktigt att bidra 
till hållbara färdsätt, och nyetableringar har därför lokaliserats längs och i närheten av den föreslagna 
bymiljövägen.(...) Bymiljövägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte 
kan mötas, med en vägren på varje sida. Vägrenen ska användas av gående, cyklister och ryttare. 
Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en bredare yta. Vid 
möte mellan motorfordon får vägrenen användas tillfälligt, om det kan ske utan fara. Motorfordon 
har väjningsplikt mot oskyddade trafikanter. Genom bymiljövägen ges möjlighet att skapa ett 
attraktivt sammanhängande motions- och turiststråk via kopplingar utanför planområdet. 
 
Som företagare och ägare av Högvalta handelsträdgård, måste jag vända mig mot den föreslagna 
bymiljövägen längs väg 656. Vi har täta leveranser och en stor kundkrets och behöver en bra och 
fungerande väg som tål mycket trafik. Vi har en stor parkering men under högsäsongen är den ofta 
full. Vid evenemang händer det att kunder parkerar ända ute längs Högvaltavägen. En bymiljöväg 
låter förvisso trevlig men är inte förenlig med vår verksamhet och /eller den mängd trafik som väg 
656 uppbär. Utöver vår verksamhet är det ju många boende upp genom Högvalta, Mellbyn, Rud och 
Speke som använder sig av vägen till och från arbete, skola och aktiviteter. Enligt andra delar av 
planförslaget skall dessutom mängden fastigheter utökas väsentligt. Jag anser därför en bymiljöväg 
orealistisk i detta fall. Det finns även flera gårdar som bedriver jordbruksverksamhet och vägen 
trafikeras emellanåt av traktorer med diverse tillkopplade redskap och vagnar. Behoven för oss, som 
bor och verkar inom det tänkta planområdet, måste ändå äga företräde framför attraktionskraften 
för motionärer och turister. Sänk istället hellre hastigheten till 50 km/h genom hela Högvalta. 
Förbättra gärna den gamla körvägen över Sävsjön om det är möjligt i samklang med djurlivet och 
återskapandet av sjön, och/eller gör en gång- och cykelbro som förbinder gamla vägen mellan 
Ängåsen och Mossbråten med gångvägen vid Taserud på andra sidan Graninge industriområde för 
att få en ”genväg” och ett alternativ till att gå eller cykla genom hela östra delen av Östra Högvalta. 
Det uppskattas säkert även av såväl motionärer som eventuella turister. 
Synpunkten på bymiljöväg lämnas till trafikansvariga på kommunen. Tanken med bymiljövägen är att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Utformningen av vägen kommer att göras så att 
motorfordon fortsättningsvis ska nå sina målpunkter inom området, men att dessa får ta hänsyn till 
gående och cyklister.  
 

Synpunkt 24, handlings nr: 2022:2522 
Efter möte i bygdegården vill jag komplettera mina tidigare synpunkter med följande: 

1. Jag tycker inte att kommunen skall anvisa områden för exploatering på privat mark. 
Äganderätten är grundlagsskyddad i 2 kap. 15§ regeringsformen. 

Arvika kommun äger inte någon mark inom området som anses lämplig att bebygga med bostäder. 
Det är helt upp till varje enskild fastighetsägare om man vill göra det möjligt för bostäder på sin mark 
eller ej. 
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2. Jag motsätter mig att man i samband med planprogrammet talat om avhysning av boende 
och expropriering av mark. 

Noteras. 
 

3. Vi meddelas att ett VA-område i Högvalta inte har med planprogrammet att göra samtidigt 
som man inleder programtexten med att ange Länsstyrelsens föreläggande om ett VA-
område som bakgrund till hela planprocessen. Både och kan inte råda! 

Ja, bakgrunden till programmet är föreläggandet samt inkomna förfrågningar om etableringar.  
 

4. Jag önskar en utökad miljökonsekvensbeskrivning. Den nuvarande artinventeringen är gjord 
under en alltför snäv tidsram årstidsmässigt, när t.ex flera intressanta insekter ej rör sig 
längre. 

 Planprogrammet bedöms påverka miljön, men den påverkan bedöms inte som betydande och 
därmed upprättas ingen MKB. Vid byggnation eller planering av markanvändning kan utredning 
komma att krävas i samband med bygglov eller detaljplanering. Kommunen anser inte att det 
behöver genomföras ytterligare undersökningar innan förfrågningar inkommer inom 
planprogrammets område.  Länsstyrelsen i Värmland delar kommunens bedömning gällande MKB.  

 
5. I en MKB vill jag också att man utreder påstådda miljögifter. Om marken innehåller pcp, eller 

växtbekämpningsmedel så bör det ha betydelse för var nya bostäder skall placeras och var 
man kan gräva t.ex för VA. Det problematiska området i detta avseende är tomtmark i 
anslutning till den tätbebyggda delen i Västra Högvalta och ett område i Östra Högvalta. 

Planprogrammet bedöms påverka miljön, men den påverkan bedöms inte som betydande och 
därmed upprättas ingen MKB. I planprogrammet anges att ”Det finns några platser inom 
planområdet som är förorenade, p.g.a. tidigare eller pågående markanvändning. Vid eventuell 
byggnation på eller intill dessa platser kan utredning komma att krävas i samband med handläggning 
av bygglovsansökan. Vid eventuell detaljplanering måste en ny undersökning genomföras för att 
bedöma riskerna. Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, schakt-, eller fyllnadsarbete 
ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§”. Kommunen anser inte att det 
behöver genomföras ytterligare undersökningar innan förfrågningar inkommer på dessa områden.  
 

6. Vid utarbetande av ett planprogram bör man ej blunda för störande verksamhet i omedelbar 
anslutning till området. Vid Rv 61 i anslutning till planområdet har Glava Gräv AB ansökt om 
att få etablera en jordsorteringsverksamhet, där förorenade jordmassor från industritomter 
skall bearbetas. Detta blir en dammig och bullrande verksamhet, som kan inverka på 
bebyggelse norr om väg 659 i Östra Högvalta. Likaså kommer närheten till skjutbanan vid 
Paradiset att störa boende längs vägen upp i skogen norr om väg 659 i samma område. 

Planprogrammet anger pga. det som synpunkten säger att man vid en eventuell exploatering behöver 
ta hänsyn till verksamheter och störningar som ligger utanför planområdet. 
 

7. Jag motsätter mig en utbyggnad av verksamhetsområdet i Graninge fram till Högvaltakorset. 
I tidigare dialog har man funnit att den lantliga karaktären i Högvalta är mycket uppskattad. I 
kulturmiljöutredningen framhålls samma sak. Man vill behålla intrycket av jordbruksbygd och 
de långa siktlinjerna. Ett verksamhetsområde fram till korset skulle dela byn i två separata 
delar. Kommunen äger redan annan mark, som ej är i anspråkstagen, t.ex i Lycke. Genom det 
tilltänkta verksamhetsområdet går också den gamla "Kungsvägen", som borde ha historiskt 
intresse. 

Utökningen av Graninge kommer att påverka landskapsbilden. Dock kommer dess utformning att ta 
hänsyn till omkringliggande jordbruksmark. Om en utbyggnad av området blir aktuellt kommer det 
att prövas i en detaljplaneprocess. 
 



28 
 

8. Vägen genom Östra och Västra Högvalta är en omtyckt promenad- och cykelsträcka. Jag 
motsätter mig dock att vägen görs om till bymiljöväg, då den redan periodvis är mycket 
trafikerad och här går tunga transporter till verksamheter i området t.ex Högvalta 
Handelsträdgård och till jordbruken. Jag föreslår i stället hastighetssänkning på hela sträckan. 

Synpunkten på bymiljöväg lämnas till trafikansvariga på kommunen. Tanken med bymiljövägen är att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Utformningen av vägen kommer att göras så att 
motorfordon fortsättningsvis ska nå sina målpunkter inom området, men att dessa får ta hänsyn till 
gående och cyklister. 
 

9. I planprogrammet anges att i Högvalta finns inget intresse för friluftslivet. Jag vill framhålla 
att förutom motionerande längs väg 656 så är Sävsjön av stort intresse, med skidåkning 
(anslutning till elljusspåret vid Prästängen) och skridskoåkning på vintern och fågelskådning 
på vår och sommar. 

Inom planprogrammet finns inget riksintresse för friluftsliv, vilket undersökningen av betydande 
miljöpåverkan anger. Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Dock anges att det finns ett aktivt friluftsliv med 
bl.a. ridstigar och vandringsleder.  
 

10. När det gäller återställande av Sävsjön vill jag att detta förhandlas med varje markägare. 
Delar av Sävsjön brukas idag, medan andra delar inte ens duger till bete enligt Länsstyrelsen 
tjänstemän. 

Utredningen kring en eventuell restaurering av Sävsjön och omkringliggande våtmarker hanteras i ett 
separat projekt, och en dialog kommer att föras med berörda markägare samt andra 
kommuninvånare. Synpunkten lämnas vidare till ansvarig. 
 

11. Jag vill påpeka att en utbyggnad med upp till 110 fastigheter betyder mer än en fördubbling 
av nuvarande fastighetsbestånd. I kulturmiljöprogrammet vill man inte bygga nya villor i 
anslutning till gamla gårdstomter, förutom ev. "lillstugor" för generationsboende. Jag 
instämmer i detta, då det är viktigt för karaktären i området. Jag anser att detta innebär att 
marken intill vår fastighet Högvalta XX inte skall bebyggas. Ett stort antal nya fastigheter 
betyder ökad trafik på våra vägar och gör en bymiljöväg ändå mer omöjlig. 

Kulturmiljöutredningen anger i sin utredning att man kan förtäta utmed bygatorna. 
 

12. Enligt lagen skall jordbruksmark tas till vara. I framtiden kan även idag övergiven åkermark 
behövas. Jag vänder mig därför emot att man vill anvisa tomtmark och verksamhetsmark på 
mark som tidigare brukats och kan tas i anspråk igen. 

Noteras. 
 

Synpunkt 25, handlings nr: 2022:2517 
Beslutet i KLU att göra ett planprogram vilar på felaktiga fakta och overifierade påståenden. Som att 
våra avlopp förorenar dricksvattnet, att det finns många förfrågningar om bygglov och att det finns 
PCP i dricksvattentäkter. Ett beslut som vilar på felaktiga eller overifierade grunder måsta upphävas. 
Detta är ett grundkrav i en fungerande demokrati.  
Länsstyrelsen i Värmland har, efter kontakt av fastighetsägare i bebyggelseområdet Högvalta, 
förelagt Arvika kommun 2019-11-05 att senast 2020-03-01 fastställa va-verksamhetsområde för 
området Högvalta enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Länsstyrelsens 
föreläggande överklagades inte av kommunen. Boende inom verksamhetsområdet fick avslag på 
överklagan i mark- och miljödomstolen i Vänersborg, målnr M 2765-20, samt i mark- och 
miljööverdomstolen (Svea hovrätt), målnr M 8141-20. Länsstyrelsens föreläggande mot Arvika 
kommun har således vunnit laga kraft.  
6 § LAV ställer upp följande kriterier för när kommunen har en skyldighet att besluta 
verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna va-anläggningens tjänster: 
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Skyddet för människors hälsa och/eller skyddet för miljön 
Behov för befintlig eller blivande något så när samlad bebyggelse i ett större sammanhang. 
Kommunfullmäktiges beslut enligt 6 § LAV om verksamhetsområde för den allmänna va-
anläggningen är överprövat i förvaltningsrätten och har vunnit laga kraft. Beslutet grundar sig 
dessutom på ett föreläggande om 6 § LAV från länsstyrelsen som har vunnit laga kraft. Därmed är 
kriterierna i 6 § LAV juridiskt prövade för kommunens skyldighet. Kommunen är alltså skyldiga att 
bygga ut VA till området. 
 
Vi har från kommunens tjänstemän fått höra att planprogrammet ger oss inflytande över hur vår 
bygd skall utvecklas. Ingen boende nämner exploatering som något de önskar. Högvaltaborna tycker 
om sitt område som det är idag. Vår möjlighet att vara med och styra bygdens utveckling tas ifrån oss 
genom att kommunen pekar ut byggbara platser och dimensionerar för en utbyggnad på mellan 45 
och 110 tomter. Dvs fastighetsmängden i bygden kan öka med mellan 50 och 100%. Vi hade önskat 
att kommunen gjort en lika ordentlig utredning av hur människorna i Högvalta har det idag och vilka 
önskemål och visioner vi har för framtiden som de gjort i utredningarna om kulturmiljön och i 
utredningen av rödlistade och hotade arter.  
Vi menar att det är mycket oklart för vem detta planprogram har tagits fram och om det ör rätt av 
kommunen att lägga en plan på privat mark. Vi ser inte att man i planprogrammet har tagit hänsyn 
till bybornas önskemål.  
Vi kräver att detta utredds ytterligare och bereds i en ny demokratisk process där de folkvalda 
informeras korrekt inför diskussion och beslut. En ny process som också inkluderar korrekt 
information till byborna.  
Om en ny process leder fram till att ett planprogram skall tas fram har vi följande synpunkter som vi 
önskar beaktade.  
Ett av planprogrammets syfte är att säga var det skulle vara möjligt med en byggnation av 
bostadsbebyggelse. Det är dock sedan upp till varje enskild fastighetsägare att själv bestämma hur 
man önskar. Planprogrammet har för att få en indikation på hur många tomter det skulle kunna bli 
tittat på fastighetstorlekar inom området idag och sedan utifrån detta gjort ett räkneexempel. I 
samband med planprogrammets framtagande bjöds boende och fastighetsägare in till en tidig dialog 
där frågor kring området ställdes, vad man uppskattar med området och vad man saknar. Det finns 
fastighetsägare inom planområdet som har önskan om möjliggörande av nya tomter. 
 

1. Äganderätten skall respekteras i planprogrammet. I Sverige är äganderätten 
grundlagsskyddad. I 2 kap. 15 § regeringsformen står det att var och ens egendom är tryggad 
och att man inte ska behöva avstå den utom när det krävs för att ”tillgodose allmänna 
angelägna intressen”. Äganderätten är en grund för rättsstat och demokrati, vilket i sin tur är 
grunden för välfärd. Många enskilda människor får i frihet disponera sin egendom och fatta 
beslut om hur den ska nyttjas. Arvika kommun äger ingen mark i Högvalta. Det är enbart 
privat mark som omfattas av planprogrammet. Att i ett planprogram lägga ut lämpliga 
byggplatser på privat mark hotar den enskilde markägarens ”frihet att disponera sin 
egendom och fatta beslut om hur den ska nyttjas”. Kommunen sätter genom 
planprogrammet press på markägarna att sälja tomter. En exploatering för privat byggande i 
Högvalta kan omöjligt falla under lagens formulering ”att man skall tillgodose allmänna 
angelägna intressen. Därför bör ingen fastighet markeras som byggbar utan ägarens tydliga 
medgivande. Man kan ange förutsättningarna för bygglov i ord och sedan applicera dessa 
förutsättningar vid eventuell förfrågan om bygglov.  

Att mark pekats ut som möjlig för byggnation av bostäder innebär inte att den kommer eller ska 
bebyggas. Det är upp till varje fastighetsägare att själv välja hur man önskar göra. Planprogrammet 
ska ses som ett ställningstagande och underlag för kommande processer, bygglov/förhandsbesked 
och detaljplan. 
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2. Vi vänder oss med bestämdhet mot expropriering av fastigheter. Människors habitat bör ha 
lika stor betydelse som rödlistade arters.  

Noteras. 
 

3. Hur är inventeringen av flora, fauna gjord? Genom artsdatabasen eller genom fältstudier? Vi 
hävder att inventeringen är gjord under ett för snävt tidsintervall årstidsmässigt. Flora, fauna, 
människor, geografi och geologi kommer att i betydande grad påverkas varför vi menar att 
det är självklart att det upprättas en MKB.  

Naturvärdesinventeringar har genomförts under planprocessen, dels en översiktlig och dels en riktad 
inventering av brun gräsfjäril. Genom dessa kartlades skyddsvärda arter via fynd som rapporterats till 
Artdatabankens portal såväl som genom inventering i fält.  
Planprogrammet bedöms påverka miljön, men den påverkan bedöms inte som betydande och 
därmed upprättas ingen MKB. Vid byggnation eller planering av markanvändning kan utredning 
komma att krävas i samband med bygglov eller detaljplanering. Kommunen anser inte att det 
behöver genomföras ytterligare undersökningar innan förfrågningar inkommer inom 
planprogrammets område.  
 
I planprogrammet anges områden med hälsorisker på grund av PCP och bekämpningsmedel. Vi anser 
att man skall göra en ordentlig utredning av utbredningen av dessa påstådda föroreningar, innan 
man tar ställning till var man ev. kan bygga och gräva. 
I planprogrammet anges att ”Det finns några platser inom planområdet som är förorenade, p.g.a. 
tidigare eller pågående markanvändning. Vid byggnation på eller intill dessa platser kan utredning 
komma att krävas i samband med bygglov. Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, 
schakt-, eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§”. 
Kommunen anser inte att det behöver genomföras ytterligare undersökningar innan förfrågningar 
inkommer på dessa områden.  
 
En bymiljöväg kommer att påverka trafiken. Vi anser att en sådan inte kommer att fungera med 
hänsyn till kunder och tung trafik till näringsverksamheter och trafik med jordbruksmaskiner. Vi 
menar också att man bör utreda om en hastighetssänkning kan vara till fyllest.  
Synpunkten på bymiljöväg lämnas till trafikansvariga för projektet. Tanken med bymiljövägen är att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Utformningen av vägen kommer att göras så att 
motorfordon fortsättningsvis ska nå sina målpunkter inom området, men att dessa får ta hänsyn till 
gående och cyklister. 
 

1. Det planerade utvecklingsområdet för verksamheter ligger mitt i ett naturområde, som bland 
annat innehåller ”Gamla Kungsvägen”. Området är uppskattat. Både bybor och 
kulturmiljöprogrammet framhåller den lantliga karaktären i Högvalta. Man vill behålla 
intrycket av jordbruksbygd och de långa siktlinjerna. Att etablera ett verksamhetsområde 
fram till Högvaltakorset kommer att dela Högvalta i 2 delar vilket upplevs som onödigt och 
ogynnsamt för invånarna och kommer att störa den befintliga kulturmiljön.  

Utökningen av Graninge kommer att påverka landskapsbilden. Dock kommer dess utformning att ta 
hänsyn till omkringliggande jordbruksmark. Om en utbyggnad av området blir aktuellt kommer det 
att prövas i en detaljplaneprocess. 
 

2. Frågan om våtmarker. Ett återställande av delar av Sävsjön, bör planeras i nära samarbete 
med berörda markägare. Vissa delar brukas medan andra inte ens duger till bete.  

Utredningen kring en eventuell restaurering av Sävsjön och omkringliggande våtmarker hanteras i ett 
separat projekt, och en dialog kommer att föras med berörda markägare samt andra 
kommuninvånare. Synpunkten lämnas vidare till ansvarig. 
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3. En utbyggnad med upp till 110 fastigheter betyder mer än en fördubbling av nuvarande 
fastighetsbestånd. I kulturmiljöprogrammet vill man inte bygga nya villor i anslutning till 
gamla gårdstomter, förutom ev. "lillstugor" för generationsboende. Vi instämmer i detta, då 
det är viktigt för karaktären i området. Man föreslår nu i stället bebyggelse i skogskanterna. 
Vi vill påpeka att även detta innebär ökad andel hårdgjorda ytor, som inte sväljer regnvatten 
och då någon utbyggnad av dagvattennätet ej är aktuell, medför detta ökad snabb avrinning 
till Sävsjön och större risk för översvämning av brukade delar.  

Vid förfrågan om bygglov samt vid detaljplanering kommer frågan kring dagvatten att hanteras. 
 

4. Enligt lagen skall jordbruksmark tas till vara. I framtiden kan även idag övergiven åkermark 
behövas. Vi vänder oss därför emot att man vill anvisa tomtmark och verksamhetsmark på 
mark som tidigare brukats och kan tas i anspråk igen.  

Noteras. 
 

5. Vid utarbetning av ett planprogram bör man ej blunda för störande verksamhet i omedelbar 
anslutning till området. Vid Rv 61 i anslutning till planområdet har Glava Gräv AB ansökt om 
att få etablera en jordsorteringsverksamhet, där förorenade jordmassor från industritomter 
skall bearbetas. Detta blir en dammig och bullrande verksamhet, som kan inverka på 
bebyggelse norr om väg 656 i Östra Högvalta. Likaså kommer närheten till skjutbanan vid 
Paradiset att störa boende längs vägen upp i skogen norr om väg 656 i samma område.  

Planprogrammet anger pga. det som synpunkten säger att man vid en eventuell exploatering behöver 
ta hänsyn till verksamheter och störningar som ligger utanför planområdet. 
 
Våra påpekande och synpunkter visar på behovet av en ny beslutsprocess med korrekt 
beslutsunderlag. Vi önskar att våra synpunkter beaktas i en ny process.  
 
Vad vi vill.  
Övergripande önskas en diskussion om planprogrammet verkligen behövs och för vem det tas fram 
samt korrektion av felaktigheter i beslutsunderlaget.  
Vi önskar att:  
1. Underlaget kompletteras med en grundlig utredning av bybornas idéer och önskemål.  
2. Miljöbalkens skydd av jordbruksmark respekteras även gällande tidigare brukad mark  
3. Äganderätten respekteras och att ingen expropriering tillåts  
4. Det tas fram en Miljökonsekvensbeskrivning inkluderande utredning av PCP-utbredningen.  
5. Frågan om bymiljövägen utreds med hänsyn till mycken och tung trafik till näringsfastigheter och 
verksamheter.  
6. Frågan om Graningeutbyggnaden utreds med hänsyn till kultur och naturvärden.  
7. Frågan om Våtmark förhandlas med markägare.  
8. Eventuell nybyggnation tillåts upp till viss gräns.  
9. Artsinventeringen genomförs utsträckt över tid med fältstudier.  
10. Hänsyn tas till kringliggande miljöstörande verksamheter. 
Se svar på synpunkter ovan. 
 

Synpunkt 26, handlings nr: 2022:2605 
Hej, jag vet att det är för sent att lämna synpunkter, men detta är så viktigt att jag skriver ändå. Ni 
har föreslagit tomtmark öster om dammarna mellan Mellbyn och Rud. Jag har just lärt mig att denna 
dunge är otroligt viktig för salamander och grodor i dammarna. De lever större delen av sitt vuxna liv 
i dungarna intill dammarna och alla amfibier är väl skyddade? Kanske skall 
kommunekologerna informeras? Egentligen är det väl också strandskydd intill dammarna.  
Synpunkt noteras. Området har undantagits från exploatering. 
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Ställningstagande 
Planprogrammet har kommit att justeras vad gällande den bruna gräsfjärilen, områden för 
exploatering i kartan har tagits bort och det framgår tydligare på vilka platser inom området den 
finns. I övrigt har vissa förtydliganden gjorts bland annat gällande jordbruksmarken samt projekten 
med Sävsjön samt bymiljövägen. 
 
Då planprogrammet inte är juridiskt bindande, utan kommer att utgöra ett underlag vid eventuella 
bygglovsförfrågningar samt detaljplaner anses programmet kunna gå vidare till politiskt antagande.  
 

Medverkande tjänstepersoner 
Samrådsredogörelsen är sammanställd av representanter från avdelningen Samhällsbyggnad. 
 
Arvika den 8 december 2022. 
KOMMUNLEDNINGSSTABEN 
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