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Handlingar i ärendet 

• Planprogram 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-09-15 

• PM – naturmiljö planprogram Högvalta Arvika kommun, Henric Ernstson konsult, kompletterad 2021-06-04 

• Inventering av brun gräsfjäril Coenonympha hero inom planprogram Högvalta, Arvika kommun, Henric Ernstson konsult, 

kompletterad 2021-10-28 

• Kulturmiljöutredning vid Högvalta, Arvika socken och kommun, Värmlands län, 2020-11-25, Väg och miljö 

Bilaga: Utredningsförslag utifrån kulturmiljöutredning Högvalta samt Mosseberg, Arvika kommun, 2020, Väg och miljö 

• Kulturmiljöutredning vid Mosseberg, Arvika socken & kommun, Värmlands län, 2008, Värmlands museum 

• Samrådsredogörelse 2022-12-08 

 

Medverkande 
Framtagandet av planprogrammet har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från Samhällsbyggnadsavdelningen, 

Bygglovsavdelningen och Teknisk stab - Teknik i Väst AB. 
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Bakgrund och syfte 
Planens syfte 
Planprogrammet ska visa på var bostadsbebyggelse och verksamheter kan tillkomma inom planområdet samtidigt som det ska 

säkerställa att värdefulla miljöer och kvalitéer bevaras. Planprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument utan ska fungera 

som ett underlag och stöd för kommande detaljplanering och bygglovsgivning.  

Bakgrund 
Arvika kommun har fått ett föreläggande av Länsstyrelsen i Värmland om att kommunalt vatten- och avlopp ska byggas för delar av 

det aktuella planförslaget. Innan vatten- och avloppsnätet kan byggas ut behöver kommunen undersöka var det kan tillkomma 

bostadsbebyggelse och verksamheter inom området samt hur många. Detta för att veta hur vatten- och avloppsnätet ska 

dimensioneras och var det bäst ska ledas genom området med tanke på anslutningspunkter.  

Bygglovsavdelningen har fått in förfrågningar gällande nyetablering av bostadsbebyggelse. Det finns även ett behov inom 

kommunen att skapa en bredd av olika sorters verksamhetsområden.  

Avdelningen för Samhällsbyggnad har därför fått uppdrag av Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott, 2020-03-23, att ta fram 

ett planprogram. 

Läge och areal 
Planområdet ligger cirka tre kilometer norr om Arvika tätort och är 4,8 km2 stort. Planområdet innefattar Västra och Östra Högvalta, 

del av Mellbyn och Rud. I planprogrammet kommer vi benämna området som Högvalta.  

Planområdets avgränsning 
Planområdets avgränsning är gjord utifrån gällande översiktsplan 2007 vad gäller den östra sidan riksväg 61. Väster om riksväg 61 

har avgränsningen gjorts med hänsyn till att säkerställa det gamla Sävsjöområdet. Gränsdragningen har i övrigt gjorts utefter riksväg 

61 och i Rud drogs gränsen i vägen för att säkerställa jordbruksmarken i öster. 

 



PLANPROGRAM FÖR ÖSTRA OCH VÄSTRA HÖGVALTA, 
DEL AV MELLBYN OCH RUD 

 

2 

 

 

Kartan visar planområdets läge i förhållande till Arvika tätort. 
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Vilka bor här och hur bor man? 
I området bor år 2022, 259 personer, varav 128 stycken är kvinnor och 131 är män. Åldersstrukturen ser ut enligt följande: 

 

Diagrammet visar åldersfördelningen inom området. 

Till största del bor man permanent inom området, endast en liten del består av fritidshus och gäststugor. 

Behov av mark för bostäder och verksamheter 
I översiktsplan 2007 så säger man att ”Arvika ska ha en god planberedskap för bostadsförsörjning. Beredskap och utbud ska omfatta 

olika typer av boende och möta olika tänkbara framtida behov.”  

Idag kan kommunen erbjuda tomter i och i anslutning till tätorten i klassiska villakvarter. Kommunen ser därför fördelar med att 

planlägga för bostäder i en lantlig miljö men med närhet till tätorten.   

Bygglovsavdelningen har fått förfrågningar på nybyggnation av bostäder inom planområdet.  
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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.   

Planprogram och dess process 
Inom den kommunala samhällsplaneringen finns olika planeringsnivåer, en översiktlig planering (översiktsplan) och en mer 

detaljerad planering (detaljplan). När kommunen ska ta ett helhetsgrepp om ett större område kan man ta fram ett planprogram, 

detta dokument är inte juridiskt bindande, men utgör ett viktigt strategiskt underlag som underlättar det efterkommande arbetet 

med eventuella bygglov och detaljplaner. 

 

Planprocessen för planprogrammet inleddes med en dialog med berörda, vilket beskrivs under avsnittet Dialog.  

När ett förslag till planprogram hade tagits fram skickades det ut på samråd efter godkännande av Kommunledningsutskottet (KLU). 

Under samrådstiden gavs berörda tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse 

som redovisar alla inkomna synpunkter samt hur kommunen ställer sig till dessa. 

Efter samrådet och gjorda revideringar skickas planprogrammet vidare för beslut om antagande i Kommunstyrelsen (KS).  
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Dialog 
Tidigt i arbete med planprogrammet bjöds boende och/eller fastighetsägare i området in till en dialog. På grund av rådande pandemi 

skedde dialogen digitalt. Syftet med dialogen var att få kännedom om vad de tycker är bra i området och vilka kvaliteter som finns, 

samt vad man tycker kan förbättras eller vad som saknas. En fråga kring hur man tar sig till och från planområdet ställdes också, det 

fanns även öppen fråga där man kunde skriva fritt. Dialogen delades upp i två delar, en som riktade sig mot boende och/eller 

fastighetsägare samt en som riktade sig mot personer i åldrarna 13–25 år.  

Dialog 13–25 år  

 
Bilden visar det vykort som skickades ut i samband med dialogen för de mellan 13–25 år.  
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Då statistiken i området visade att det bodde många i åldern 13–25 år valde vi att bjuda in dessa till en enskild dialog. Ett vykort 

skickades ut med information om arbetet och en uppmaning om att svara på frågor genom verktyget Menti.com. Vykortet skickades 

ut till 25 personer, varav 8 stycken svarade. 

Frågorna och de inkomna synpunkterna redovisas nedan genom ordmoln samt diagram. 

 

Vad tycker du är bra med området  

där du bor? 

 

Vad tycker du är mindre bra med området  

där du bor? 
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Hur tar du dig till och från 

skolan/aktiviteter/kompisar? 

 

Saknar du något inom området?  

Om ja, vad? 

 

 

Vi ställde också frågan om man trivs i området där man bor, där svarade alla att man gjorde det. En fråga ställdes också om man 

ville bo i området i framtiden, där var svaren mer tudelade. 

Dialog boende och/eller fastighetsägare 
215 stycken boende och/eller fastighetsägare i området bjöds in till en digital dialog, varav cirka 50–60 deltog på mötet. I inbjudan 

till dialogen skickades ett informationsbrev ut om arbetet och de frågeställningar som vi ville ha svar på. Under dialogmötet 

berättade representanter från kommunen om bakgrunden och det kommande arbetet. Därefter ställdes frågor även här via 

verktyget Menti.com, svaren presenteras via ordmoln och diagram. De som inte hade möjlighet att delta på mötet kunde skicka in 

sina svar skriftligt. 
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Vad är bra, vilka kvaliteter tycker du finns 

inom planområdet? 

 

Hur tar du dig till och från planområdet? 

 

Saknar du något inom planområdet? 

 

 

Det fanns även möjlighet att inkomma med tankar och idéer på vart man tyckte att det gick att möjliggöra för byggnation (bostäder, 

verksamheter) eller annat inom planområdet, vilket några personer valde att göra. 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I översiktsplan 2007 anges det generellt att det ska finnas en planberedskap för bostads- och verksamhetstomter, vilket nämndes 

under rubriken behov av mark för bostäder och verksamheter. I översiktsplanen anges för Östra Högvalta dels ett utredningsområde 

för verksamheter (Graninge) och ett utredningsområde (Högvalta) som inte närmare preciserats i översiktsplanen. 

Riksintressen och allmänna intressen 

Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
Det finns fyra fornlämningar inom området. Dessa består av två boplatser och ett torp i Västra Högvalta och en milstolpe i Östra 

Högvalta. Inom området, och då främst inom Västra Högvalta, finns även ett flertal lämningar som benämns som övriga 

kulturhistoriska lämningar samt att det finns objekt där ingen antikvarisk bedömning är gjord.  

Riksväg 61 
Genom planområdet går riksväg 61 som är ett riksintresse för kommunikation. Riksintresse och dess utvecklingsmöjligheter ska inte 

påverkas negativt av programmet och efterkommande detaljplaner. 

Långsiktig hållbarhet 
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 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. Nedan listas 

ett antal värden som jordbruksmarken tillför. 

• Möjligheten att producera mat blir allt viktigare, när befolkningen ökar och världens åkerareal minskar. 

• Åkermark buffrar stora vattenflöden, till exempel vid kraftiga regn. 

• Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen. 
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• I jordbruksmarken finns mängder av arter som riskerar att dö ut om markerna inte brukas och bevaras. 

• Åkermark och betesmark binder koldioxid i marken. 

• Småskaliga odlingar, gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och rehabilitering. 

• Allt fler konsumenter vill välja lokalproducerade och närodlade produkter. 

• Närhet till naturen, och särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående. 

Arvika kommuns vision 
Kommunfullmäktige antog 29 november 2021 en ny vision. Visionen är en förenande kraft som inspirerar och pekar på de kvalitéer 

som är viktiga för Arvika på vägen in i framtiden. Visionen pekar på ett sätt att leva och verka snarare än ett mål att uppnå, vilket 

är tänkt att bidra till trygghet och utveckling i en tid av ständig förändring. Visionen består av tre delar och den som handlar om att 

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt, se nedan, berör främst planprogrammet.  

”I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. 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. 

Vi har en vilja att använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi.” 

Strategisk plan 
Kommunens mål återfinns i strategisk plan med följande inriktning: 

• Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. 

• Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. 

• Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och 

långsiktigt sätt. 

• Arvika kommun ska säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

• Arvika kommun ska säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

• Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. 
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Nationella miljökvalitetsmålen 
Sveriges nationella miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena 

avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella 

genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 

De miljökvalitetsmål som berör planprogrammet är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap  

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt och djurliv 
 

Bilden visar de nationella miljökvalitetsmålen. 

Agenda 2030 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 

rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 

och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  
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De mål som berör planprogrammet är: 

• Ingen hunger 

• God hälsa och välbefinnande 

• Jämställdhet 

• Rent vatten och sanitet för alla 

• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• Minskad ojämlikhet 

• Hållbara städer och samhällen 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringarna 

• Ekosystem och biologisk mångfald Bilden visar Agendas 17 globala mål för hållbar utveckling. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. och Miljöbalken 6 kap. skall en undersökning utgöra underlag för beslut om planprogrammet kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall en strategisk miljöbedömning göras, bland annat genom att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. En undersökning som identifierar omständigheter som 

talar för eller emot betydande miljöpåverkan för aktuellt planförslag finns framtagen. 

Ställningstagande gällande betydande miljöpåverkan 
I planprogrammet har hänsyn tagits och åtgärder vidtagits, med stöd av resultat i utredningar, för att planprogrammet inte ska 

orsaka en betydande påverkan. Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2022-02-17, bedöms inte 

föreslagen ändrad markanvändning och genomförandet av planprogrammet medföra en betydande påverkan på miljön, hälsan 

eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Det finns därför inte krav på att göra en strategisk miljöbedömning enligt 

6 kap 3 § Miljöbalken. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan har samråtts med Länsstyrelsen. 
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Planområdet idag 
Området består till stor del av öppna åker- och betesmarker och dels av skogsmark. Bebyggelsen skiljer sig åt inom området, på 

östra sidan riksväg 61 är bebyggelsen splittrad från olika tidsepoker. Bostadshusen dominerar i området, men här finns också diverse 

ekonomibyggnader. De äldsta husen är troligen från 1800-talets mitt, men här finns också byggnader från 1900-talets början, liksom 

modern villabebyggelse. På den västra sidan riksväg 61 koncentrerar sig bebyggelsen längs väg 656 samt längs mindre vägar inom 

området och är från olika tidsepoker. Här finns flertalet gamla gårdar, utmärkande är de bevarade ekonomibyggnaderna. I området 

finns även byggnader som berättar att det funnits skola, affärer och frikyrkorörelse. Inom området idag finns ett fåtal verksamheter 

som bland annat en handelsträdgård, industri och snickeri.  

Södra delen av planområdet karaktäriseras till stora delar av ett öppet och hävdat odlingslandskap. De öppna fälten erbjuder 

överblickbarhet och långa siktlinjer. En del av detta område var tidigare lerslättsjön Sävsjön som under mitten av 1800-talet dikades 

ur för att skapa mer produktiv jordbruksmark. Området består idag av relativt sank åker- och vallmark.  

Riksväg 61 är en transportled för farligt gods, och går genom området. Det går en kommunal väg i östvästligriktning (väg 656 och 

659), från den utgår mindre enskilda vägar. Det finns inga separerade gång- och cykelvägar inom området. I samband med 

ombyggnationen av riksväg 61 har Trafikverket byggt busshållplats samt en gång- och cykeltunnel under riksvägen i Högvaltakorset. 

Busshållplatser har även anlagts vid verksamhetsområdet Graninge/Mosseberg. Området trafikeras med kollektivtrafik genom två 

olika busslinjer, en som går via den kommunala vägen samt en som trafikerar riksväg 61. 

Enligt Länsstyrelsens lista över potentiellt förorenade områden finns det platser som skulle kunna vara förorenade inom 

planområdet på grund av tidigare eller pågående markanvändning.  

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar den översiktliga jordartskartan att åker- och vallmarken ligger på mark som 

består av lera-silt. Mark där bebyggelse till största delen är placerad består marken av morän och berg. Området för Sävsjöns 

tidigare vattenyta består av gyttjelera.  

Översiktlig markradonutredning från 1993 över Arvika kommun visar att det finns ett område med högrisk för markradon samt ett 

område med lokala förekomster av högradonmark, medan övriga delar av planområdet klassas som låg- och normalriskområde.  
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Bilden visar en hästhage samt bebyggelse i bakgrunden mot skogskanten.  
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Kartan visar pågående markanvändning inom planområdet.  
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Planförslag 
Metod 
För att kunna ta ett helhetsgrepp om området har tre principer tagits fram med tillhörande beskrivningar, vilka redovisas här nedan. 

Principerna ska säkerställa att områdets kvalité och karaktär bibehålls och uppnås samtidigt som en förtätning i området kan göras. 

Många av beskrivningarna som anges under principen ”bevara känslan av landsbygd” framkom även som viktiga under 

medborgardialogen, samt i de två kulturmiljöutredningar som tagits fram för området. Något mer som framkom och som återfinns 

under principen ”uppnå god hälsa och välbefinnande genom hållbar samhällsplanering” var vikten av bra infrastruktur och goda 

kommunikationer.  

Princip 1 - Bevara känslan av landsbygd: 

• Möjliggöra för djurhållning 

• Odling (ej bebygga produktiv jordbruksmark, säkerställa att det finns möjlighet för närodling) 

• Komplettera bebyggelse längs vägarna 

• Ny bebyggelse bör anpassas efter områdets karaktär sett till skala och byggnadstraditioner 

• Bevara och stärk kulturmiljöer och säkra lämningar, fornlämningar 

• Samlad bebyggelse med bykänsla och större tomtyta 

Princip 2 - Uppnå god hälsa och välbefinnande genom hållbar samhällsplanering: 

• Säkra avstånd från riksväg 61 med tanke på buller och farligt gods led 

• Säkra avstånd mellan verksamheter och bostäder med tanke på buller och andra olägenheter 

• Ej byggnation på förorenad mark 

• Trygg sanitet och säkert dricksvatten 

• Prioritera oskyddade trafikanter (planskilda korsningar, busshållplats) 

• Goda kommunikationer och mobilitet 

• Främja jämlikhet och jämställdhet i den fysiska planeringen 
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Princip 3 - Naturvärden och ekosystemtjänster - Stärka och bevara: 

• Främja småskaliga odlingslandskapet ökar biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

• Restaurering av våtmarker bevarar och stärker naturvärden och ekosystemtjänster 

• Resiliens (naturens/planområdets egna möjlighet till återhämtning efter störning)  

• Flexibilitet (framtida ändrade behov) 

För att tydligare få en bild av vilken mark som är lämplig för ny bebyggelse utifrån ovan nämna principer har en kartanalys gjorts. I 

den har exempelvis jordbruksmark, vägområden, fornminnen, skyddade arter och områden utpekade i skyfallskartering 

undantagits. Det ger en objektiv bild av vilka markområden som utifrån kriterierna skulle vara lämpligast för ny bebyggelse.  

Förslag 

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. 

Den föreslagna ytan för bostadsbebyggelse är totalt ca 260 000 kvm. För att få en uppskattning av hur många bostadstomter det 

skulle kunna bli har ett exempel tagits fram. I det ena exemplet har det räknats på en tomtstorlek på 2500 kvm, vilket skulle innebära 

cirka 100 tomter, och i det andra en tomtstorlek på 6000 kvm, vilket skulle innebära cirka 40 tomter. Detta grundas på tomtstorleken 

inom området idag samt karaktären som vill uppnås inom området. Eftersom det är ett antagande kan antalet tomter komma att 

se annorlunda ut. 

Förutom de utpekade områdena som anses möjliga för en byggnation ser vi att det eventuellt kan gå att förtäta längs vägar och 

intill befintlig bebyggelse. Detta kommer att ses över om frågan inkommer till kommunen. Det kan finnas möjlighet till att bebygga 

längre in i skogsmark med ett färre antal tomter för friliggande bebyggelse. Vid nyetablering, både inom utpekat område samt för 



PLANPROGRAM FÖR ÖSTRA OCH VÄSTRA HÖGVALTA, 
DEL AV MELLBYN OCH RUD 

 

18 

 

områden som inte pekats ut, kan en detaljplan behöva tas fram på grund av till exempel sammanhållen bebyggelse. En diskussion 

behöver då ske inom kommunen för vidare beslut om handläggning. Vid prövning av nyetableringar enligt ovan är det viktigt att 

följa de principer som tagits fram för området.  

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 fall. 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.  

Naturvärden 
Den översiktliga naturvärdesinventeringen som gjorts visar att det finns flera delområden som omfattas av generellt biotopskydd, 

i form av stenmurar respektive åkerholmar. I området finns även den skyddade arten brun gräsfjäril (Coenonympha hero). Brun 

gräsfjäril är fridlyst i hela Sverige och ingår även i habitatdirektivets bilaga 4, vilket innebär förbud att skada eller förstöra artens 

fortplantningsområden eller viloplatser. Exploatering som påverkar den bruna gräsfjärilens fortplantningsområden och viloplatser 

är alltså förbjuden och dispens krävs enligt artskyddsförordningen. För att inhämta kunskap om viktiga lokaler för brun gräsfjäril 

utfördes en riktad inventering. Under inventeringen återfanns arten på ett flertal platser, varav tre lokaler inom planområdet 

bedöms särskilt viktiga att vårda och bevara. De, liksom andra lokaler där fjärilen har iakttagits, har därför undantagits för 

byggnation. Vid all exploatering inom området ska hänsyn tas till lämpliga miljöer för brun gräsfjäril, och dessa undantas från 

byggnation. Exempel på miljöer som kräver särskild hänsyn är vägkanter, kantzoner mellan skog och jordbruksmark och halvöppen 

ängsmark.  
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Vägslänter med hävdad ängsflora fungerar som spridningskorridorer för den bruna gräsfjärilen, och det är därför viktigt att tänka 

på vid framtida utbyggnad av den tekniska infrastrukturen samt underhåll av väg.  

Planområdet kan även vara aktuellt för den akut hotade arten vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som förekommer i 

skogstyper med hög andel lövträd – främst al, björk, asp och sälg – och stora volymer död lövved. Området ligger i en värdetrakt 

för arten, vilket betyder att man bedömt att det har stora möjligheter att hysa häckande vitryggig hackspett på sikt. 

För både brun gräsfjäril och vitryggig hackspett – liksom för många andra specialiserade arter – gäller att om man värnar deras 

livsmiljöer gynnar man indirekt också många andra hotade arter som kräver liknande förutsättningar. 

Förutom brun gräsfjäril finns även andra fridlysta och rödlistade arter noterade i planområdet, bland annat orkidén knärot och ett 

flertal fågelarter. Om skogsmark kommer påverkas av exploatering, ska förekomst av knärot inventeras under planarbete eller 

bygglov för att säkerställa att arten inte påverkas av planerade åtgärden.  

Infrastruktur och kommunikationer 
För att främja gång och cykel inom området har i ett separat projekt föreslagits en bymiljöväg längs väg 656 och 659. Bymiljövägen 

består av en dubbelriktad enfältsväg med körfält i mitten, och en bred vägren på varje sida om körfältet. En bredare vägren ska öka 

trafiksäkerheten för 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 av motorfordonsföraren, om det kan ske utan fara. 

Motorfordonsföraren har väjningsplikt mot oskyddade trafikanter (gående, cyklister och ryttare). Genom bymiljövägen ges 

möjlighet att skapa ett attraktivt sammanhängande pendlings-, motions- och turiststråk via kopplingar utanför planområdet. 

Planprogrammet föreslår tre alternativ till gång- och cykelväg, för att skapa förbindelse mellan planområdet och Arvika tätort. De 

tre olika alternativen är inte rangordnade De tre olika alternativen kommer att studeras vidare när det gäller sträckning, utformning 

samt påverkan på omgivning och arter.  

• Alternativ 1, går från västra bygatan via en gammal traktorväg söderut över Sävsjöängarna och ansluter gång- och cykeltunnel 

som går under riksväg 172. Om återskapandet av Sävsjön genomförs så behöver man se på utformningen av detta alternativ. 

• Alternativ 2, går från Högvaltakorset och igenom det nya föreslagna verksamhetsområdet för att i söder ansluta till det 

befintliga gång- och cykelvägnätet. Gång- och cykelbro föreslås förbinda verksamhetsområdena på var sida av riksväg 61. 
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• Alternativ 3, går från Högvaltakorset och följer riksväg 61:s västra sida söderut till verksamhetsområdet i Mosseberg. Där 

föreslås en gång- och cykelbro förbinda verksamhetsområdena på var sida riksväg 61, som sedan ansluter till det befintliga 

gång- och cykelvägnätet.  

En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet bedöms leda till en säkrare och ökad användning av gång- och cykel som färdsätt. Det ger 

även bättre möjligheter för användandet av kollektivtrafiken.  

Utökningen av verksamhetsområdet i Graninge föranleder inga nya in- och utfarter mot riksväg 61 utan kommer att angöras mot 

väg 659.  

Jordbruk/areella näringar 
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. Fastighetens storlek behöver därför anpassas 

utefter detta med en större tomtstorlek. Inom området finns också djurhållning vilket också bidrar till den lantliga karaktären och 

det öppna landskapet, det är därför viktigt att det finns möjlighet att bygga till exempel stall och ladugårdar. Djurhållning är en fråga 

som hanteras av tillsynsmyndigheten.  

Sävsjöområdet 
Arvika kommun har ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen för att utreda möjligheterna att återställa utdikade våtmarker. 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 med kringliggande våtmarker, trots 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. En kommande 

utredning kommer att belysa möjligheten till restaurering, inklusive frågor som påverkan på omkringliggande mark, arters 

utbredning och översvämningsproblematik.  
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Teknisk försörjning 
Planområdet ligger idag utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Efter föreläggande från Länsstyrelsen kommer del 

av planområdet, se karta på nästa sida, att anslutas till det kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet. Vid nyetablering 

utanför verksamhetsområdet behöver diskussion ske inom kommunen för vidare beslut om handläggning. 

Fiber- och elnätet är utbyggt inom planområdet, men kan behöva kompletteras och förstärkas vid nyetableringar. För en utbyggnad 

av Graninge verksamhetsområde behövs en ny nätstation byggas.  

Risker och säkerhet 
Det transporteras farligt gods på riksväg 61 och vid framtagande av detaljplan för det nya verksamhetsområdet behöver hänsyn tas 

till detta. Planprogrammet föreslår ingen ny bostadsbebyggelse längs med riksvägen. 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.  

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 eller detaljplaneläggning. Om markföroreningar 

påträffas under mark-, spräng-, schakt-, eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§. 

Föreslagna områden för bebyggelse som ligger i närhet av bullrande verksamheter kan behöva utredas.  

Förslaget kopplat till dialogen 
Det som framkom i dialogerna är att man värdesätter områdets lantliga karaktär med naturen, det öppna jordbrukslandskapet, 

betesmarker, djur och kulturmiljön samtidigt som man uppskattar områdets närhet till Arvika tätort. Vikten av att bevara områdets 

karaktär har varit en viktig del i programmet, jordbruksmarken bevaras och vid ny bebyggelse tas hänsyn till kulturmiljön i området. 

Nya fastigheters storlek blir också viktig för att möjliggöra odling och djurhållning. 

Det framkom också under dialogen 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. 



PLANPROGRAM FÖR ÖSTRA OCH VÄSTRA HÖGVALTA, 
DEL AV MELLBYN OCH RUD 

 

22 

 

 

 
Kartan visar planförslaget. 
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Konsekvenser vid genomförande av planprogrammet 
Att ge möjlighet till bostadsbebyggelse på landsbygden intill tätorten ses som positivt. Det leder till en hållbar samhällsplanering, 

då man bygger vidare på befintliga strukturer så som vägar, gång- och cykelvägar och övrig teknisk försörjning. Att kunna erbjuda 

ett boende på landsbygd med en större tomt med odlingsmöjligheter och djurhållning främjar kommunens reseliens (förmåga att 

kunna återhämta sig). Det kan även leda till att fler människor flyttar till kommunen eller väljer att bo kvar.  

För att säkerställa den kulturhistoriska miljön bygger förslaget på de två kulturmiljöutredningar som gjorts med tanke på 

bebyggelsens placering och utformning.  

Den tillkommande bebyggelsen bedöms påverka odlingslandskapet i liten omfattning, då hänsyn tagits vid lokalisering av ny 

bebyggelse. Naturvärden kopplade till ett rikt odlingslandskap kommer att bevaras och i vissa fall öka genom möjligheter till mer 

småskalig odling. Det småskaliga odlingslandskapet kan ge positiva effekter på den biologiska mångfalden. För ny bebyggelse kan 

jordbruk orsaka bullerstörning och naturgödsel samt djurhållning kan orsaka lukt. Det är dock förutsättningar som redan finns i 

området. 

Utifall Sävsjön skulle återställas minskar arealen jordbruksmark till förmån för öppen vattenyta och närliggande våtmarker och deras 

naturvärden. Den bruna gräsfjärilens livsmiljöer bedöms inte påverkas nämnvärt på grund av en sådan åtgärd, då det främst är den 

norra delen av området som bedöms ha goda förutsättningar för arten. Artfynden är lokaliserade främst till den småskaliga 

jordbruksmarken längs med den föreslagna bymiljövägen. 

Ett genomförande av bymiljöväg samt gång- och cykelvägar kommer att leda till kostnader för kommunen, men ger möjlighet till 

mer hållbara transporter. Att skapa trygga trafikmiljöer och separata GC-vägar, ger en stor samhällsnytta då det främjar folkhälsa, 

jämställdhet samt kan minska klimat- och miljöpåverkan. 

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. 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. 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 
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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.  

Platser som misstänks vara förorenade finns identifierade i EBH-registret (efterbehandling av förorenade områden). Det kan 

förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen lagrade i marken på begränsad geografisk yta. I grundvattnet finns spridning av 

växtbekämpningsmedel vid handelsträdgården och klorfenoler nedströms från före detta sågverket. För att undvika påverkan från 

markföroreningar ska undersökning utföras vid detaljplanering eller bygglovsärenden där misstanke om markförorening föreligger. 

Genomförande 
Markägoförhållande 
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. Vid utbyggnad av det föreslagna verksamhetsområdet kan kommunen behöva köpa mark 

som idag är i privat ägo. 

Det finns fastighetsgränser med låg kvalitet inom planområdet. Om det blir en detaljplaneprocess så kan dessa behöva utredas. 

 

Kommunledningsstaben 
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