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PLANBESKRIVNING 
Planhandlingar 
Planen omfattar följande handlingar:  

Planbeskrivning inklusive kartor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Bilaga 1: Plankarta 
Bilaga 2: Förutsättningar 
 

Läsanvisning  
För att underlätta för dig som läsare anges nedan läsanvisningar för planen för 
varje kapitel. 

Om översiktsplanering – bakgrund, syfte & process 
Beskriver planens bakgrund och syfte samt ger kommunens syn på framtida 
bebyggelseutveckling; utmaningar och möjligheter samt planens tidplan och 
process. 

Planen med delområdesbeskrivningar – analys, förslag och konsekvenser 
Strategiska frågor för den fördjupade översiktsplanen är: 

a) hållbara tekniska lösningar 

b) områdets karaktär 

c) folkhälsa 

Planen har indelats i tio delområden. Dessa beskrivs utifrån förutsättningar, 
utvecklingsbara värden, begränsningar, riktlinjer och konsekvenser.  

Kartor illustrerar områdens omfattning och gränser.  

Alla höjdangivelser enligt RH 2000 (rikets höjdsystem). 

Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetssyn av den 
miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

Nyckelfrågorna som bedöms utgöra betydande miljöpåverkan är hållbara tekniska 
lösningar (vatten och avlopp, översvämning) samt områdets karaktär (kulturmiljö 
och landskapsbild, bebyggelse samt naturvärden). 

Bilaga 1: Plankarta 
En översikt över området och dess delområden. 

Bilaga 2: Förutsättningar 
En nulägesanalys som beskriver områdets förutsättningar avseende naturvärden, 
friluftsliv och rekreation, bebyggelsestruktur, infrastruktur och service, 
kulturmiljö samt risk- och hälsa. 

 



Fördjupad översiktsplan för Kinna/ Västra Sund – Planbeskrivning 6(52) 
ANTAGANDEHANDLING 

 
6

OM ÖVERSIKTSPLANERING – BAKGRUND, 
SYFTE OCH PROCESS  
Kommunens befolkningsutveckling har under de senaste fem åren legat i stort sett 
på samma nivå, kring 26 000 invånare. Befolkningen i Värmlands län har under 
samma period också legat på en i stort konstant nivå. Möjligheten att arbetspendla 
till och från intilliggande kommuner med tåg eller buss är idag bra. 

Arvika kommun är liksom de flesta av övriga Värmlands kommuner – exklusive 
Karlstad med omland – avfolkningsbygd. I detta perspektiv är det oerhört viktigt 
att kunna skapa goda, hållbara boendemöjligheter i den stadsnära landsbygden 
och att stärka Arvika stad i syfte att behålla och attrahera befintliga och nya 
boende. Befolkningsutvecklingen visar att antalet invånare i kommunen under 
perioden 1980-2010 har minskat med 3,2 % samtidigt som invånarantalet i staden 
och dess omedelbara omland under samma period har ökat med 2,7 %. Att notera 
är också att befolkningen i enbart stadens omland har ökat med 3,8 % under 
perioden 2000-2010. 
 

Om planens bakgrund och syfte 
En översikt av bebyggelseutvecklingen inom planområdet de senaste femton åren, 
visar att det beviljats strax över 90 bygglov (av varierad art) i Västra Sund och 
strax över 20 i Kinna. Sedan 1996 har totalt antal nybyggda hus i Västra Sund 
uppgått till 28 stycken (varav 17 fritidshus och 11 permanentboende) och i Kinna 
4 stycken (varav 2 fritidshus och 2 permanentboende). 

Inom området Kinna/Västra Sund 
finns intresse av att utveckla ny 
sammanhållen bostadsbebyggelse, 
komplettera/stycka av enstaka tomter 
inom befintlig bebyggelse samt låta 
fritidsboende övergå i 
permanentboende. Området är också 
värdefullt för det rörliga friluftslivet 
genom tillgång till bland annat stigar 
i skogsmark och vid stränder samt 
möjligheten till bad och båtliv. 
Området för den fördjupade 
översiktsplanen omfattar ca 550 ha 
och består av halvön sydväst om 
Arvika stad mellan Kyrkviken och 
Glafsfjorden. Marken ägs dels av 
Arvika kommun och dels av privata 
fastighetsägare.  

Ett kommunalt verksamhetsområde 
för dricksvattenförsörjning och 
spillvatten (VA) har upprättats för 
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Kinna/Västra Sund. Utgångspunkten för inrättandet av verksamhetsområde för 
VA är konstaterade brister i dricksvattenkvalitet samt spillvattenhantering i Västra 
Sund. Därför behövs långsiktiga lösningar för dricks- och spillvatten. 
Attraktiv bostadsmiljö blir en allt viktigare lokaliseringsfaktor när människor 
väljer bostadsort. Översiktsplanen 2007 för Arvika visar en politisk vilja att 
utveckla boendet i Kinna/Västra Sund. Attraktiv bostadsbebyggelse och 
verksamheter för friluftsliv och rekreation runt Kyrkviken kan sammantaget 
utgöra en högkvalitativ livsmiljö. Stränderna runt Glafsfjorden bildar det 
naturnära vattenrummet där friluftsliv och rekreation på naturens villkor samsas 
med återhållsamt inslag av befintlig fritidshusbebyggelse. 

Planens syfte är att skapa en för individen högkvalitativ önskvärd boendemiljö 
samtidigt som de intressen som ur ett samhälleligt perspektiv bedöms värdefulla 
värnas. Utgångspunkten är att utveckla hållbara tekniska lösningar, värna och 
utveckla områdets karaktär samt främja folkhälsa, allt i syfte att skapa ett 
värdefullt vardagsliv.  
 

Översiktsplanen är just en översiktsplan  
En översiktsplan är ett strategiskt dokument som anger visionen för kommunens 
framtida utveckling och redovisar mark- och vattenanvändningen. Dessutom är 
översiktsplanen ett stöd och beslutsunderlag för avvägningar mellan olika 
allmänna intressen. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 
översiktsplan.  

En översiktsplan är just en översikt och därför utreds inte frågor och konflikter i 
detalj. Detaljfrågor utreds istället i samband med detaljplan, bygglov, anmälan 
eller tillstånd.  

En fördjupad översiktsplan utgör en fördjupning av en geografiskt begränsad del 
av kommunens gällande översiktsplan (ÖP07) och utreder och beskriver 
förutsättningar, avvägningar och konflikter på en mer detaljerad nivå och utgör på 
samma sätt som översiktsplanen ett beslutsunderlag. Planen innehåller också en 
miljökonsekvensbeskrivning vars syfte är att klargöra planens konsekvenser för 
olika miljöaspekter. 

Enligt översiktsplanen (ÖP07) ska kommunen kunna erbjuda möjlighet att bygga 
bostäder i attraktiva lägen. ÖP07 föreslår att området kring Västra och Östra Sund 
utreds, särskilt med tanke på det intresse som finns att komplettera i befintlig 
bebyggelse och att omvandla fritidshus till permanentboende.  
 

Process 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-01 (Dnr KS 2008/870) enligt begäran från 
Allmänna utskottet1 att uppdra åt verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och 
service2 samt funktionen Tillväxt och utveckling3 att upprätta fördjupad 

                                                                 
1 Från och med 2011-01-01 Kommunledningsutskottet 
2 Samhällsbyggnad, miljö och service har 2011-01-01 upphört. Verksamheten har delats mellan Arvika Teknik 
AB, Arvika Fastighets AB, Myndighetsstaben samt Kommunledningsstaben 
3 Från och med 2011-01-01 inom Utvecklingsfunktionen 
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översiktsplan för Kinna, Östra och Västra Sund. Efter omorganisation har 
kommunledningsstabens utvecklingsfunktion ansvar för arbetet och 
planavgränsningen har förändrats till att omfatta Kinna och Västra Sund. 
Planprocessen startade med ”Samtal vid sundet” i november 2008 på Arvika 
Näringslivscentrum till vilket medborgare bjöds in för att informeras om bakgrund 

och syfte med den fördjupade översiktsplanen. För att inhämta kunskap och fakta 
av de som bor och vistas i området genomfördes såväl en enkät som workshops 
kring planens tre huvudteman – hållbara tekniska lösningar, områdets karaktär 
samt folkhälsa.  

En referensgrupp bestående av boende i området, fastighetsägare samt 
representanter för intresseorganisationer träffades vid fem tillfällen under våren 
2009, under medverkan av tjänstemän från kommunen. Syftet med 
referensgruppen var att inhämta kunskap och synpunkter från gruppen kring 
vardagsliv, kulturmiljö, landskapsbild, bebyggelse, natur och rekreation och 
teknisk försörjning. Essensen ur diskussionerna har vägts in i det fortsatta arbetet 
med planen. Träffar med barn från Kyrkebyskolan genomfördes för att få ett 
barnperspektiv i planeringen. 

Ovanstående process har stämts av med Länsstyrelsen, den politiska styrgruppen 
samt tjänstemän från kommunens övriga verksamheter och bolag. 

Parallellt med arbetsprocessen för den fördjupade översiktsplanen för Västra Sund 
har även kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för 
inrättande av VA-verksamhetsområde för Västra Sund. 

Målsättningen har varit att en fördjupad översiktsplan ska utarbetas under stor 
öppenhet och insyn samt med ett starkt medborgarinflytande. Därför har planen 
förankrats hos såväl kommunens medborgare som myndigheter genom samråd 
och utställning (se figur nedan). Planen påbörjades innan den nya Plan- och 
bygglagen trädde i kraft (2010:900) och följer därför den gamla (1987:10). 

Efter att planförslaget med tillhörande MKB varit ute på samråd och utställning 
har de synpunkter som inkommit besvarats i en samrådsredogörelse och i ett 
utlåtande. Kommunen har bearbetat planförslaget och MKB utifrån inkomna 
synpunkter och planen ställs ut för granskning. Efter utställning bearbetas planen 
ytterligare utifrån inkomna synpunkter och planen är sedan redo att bli antagen av 
kommunfullmäktige, vinna laga kraft och kan därefter användas som 
beslutsunderlag. 
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Formella samråds- utställnings- och antagandeskeden för den fördjupade 
översiktsplanen  

 

feb-april 
2012 

mars-april 
2013
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jan 2013
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Politisk styrgrupp 
Kommunledningsutskottet (KLU) har varit den politiska styrgruppen och beslutat 
om mål och strategier.  
 

Arbetsgruppen 
En operativ enhet från utvecklingsfunktionen inom kommunledningsstaben har 
tagit fram underlag för beslut om planen samt samordnat det dagliga arbetet i 
projektgruppen, organiserat utåtriktade verksamheter för medborgarna och ställt 
samman underlag för utredningar.  
Planbeskrivningen är upprättad i samarbete mellan utvecklingsfunktionen och 
myndighetsstaben. Medverkande tjänstemän:  
 
Hilde Axelsson, utvecklingsfunktionen 
Catarina Bernau, myndighetsstaben 
Leila Ekman, utvecklingsfunktionen 
Håkan Gund, utvecklingsfunktionen 
Dan Johansson, utvecklingsfunktionen 
Sören Linder, myndighetsstaben 
Daniel Nordholm, utvecklingsfunktionen 
Ida Persson, utvecklingsfunktionen 
Bente Plöen, utvecklingsfunktionen 
Emma Johansson, praktikant 
Tjänstemän från Arvika Teknik AB 

Övrig information och synpunkter har inhämtats från offentliga och privata 
organisationer vars verksamhet har koppling till de frågor som planen tar upp.  
 

Utmaningar och möjligheter – SWOT-analys 
Området Kinna/Västra Sund har både styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Styrka: Närheten till Arvika tätort samt de goda möjligheterna till friluftsliv och 
rekreation vid vatten och i skogsterräng. I området finns en kommunal badplats, 
hembygdsgård, båtklubben Blåsut, vandringsstigar som bland annat leder upp till 
utsiktspunkter, flertalet äldre kulturmiljöer som hävdar platsens traditioner samt 
fornminnen som berättar många hundra års historia. 

Svaghet: Absoluta merparten av permanentbostäder och fritidsbostäder har 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Problem finns med VA där enskilda 
avlopp riskerar att förorena dricksvatten. Vägen från Arvika stad till Västra Sund 
är smal och har några backkrön där sikten är nedsatt. Rekreationsvärdena är i viss 
mån svårtillgängliga och ouppmärksammade för den breda allmänheten. Detta 
gäller även fornminnen i området. 

Möjlighet: Förbättra vatten- och spillvattenslösningar för fritids- och 
permanentboende, samt förbättra trafiksäkerheten. Kommunalt VA-
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verksamhetsområde är under upprättande. I den befintliga bebyggelsen liksom i 
odlingslandskapet finns det möjlighet till kompletteringar av bostäder och 
verksamheter samt att skapa nya attraktiva bostäder i ny sammanhållen 
bebyggelse samt öka integrationen av Västra Sund i bebyggelsen kring 
Kyrkviken. Tillgängliggöra strandkanten från land och från sjösidan och förädla 
befintliga rekreations- och naturområden. Invallningen ger ett skydd mot 
översvämning i del av området och ger möjligheter till ny bebyggelse. 

Hot: Förlust av värdefulla kultur-, natur-, rekreations- och odlingsmiljöer. 
Bristande kvalitet på grundvatten. Bristfällig samsyn mellan areella näringar och 
friluftsintressen. Utan översvämningsskydd minskar möjligheten till byggnation in 
mot Kyrkviken. 
 

Förutsättningar 
Ett fortsatt resonemang kring de förutsättningar som ligger till grund för planen 
beskrivs i bilaga 2, Förutsättningar. 
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PLANEN 
Planens övergripande utgångspunkter är att hitta hållbara tekniska lösningar, 
värna och utveckla områdets karaktär samt skapa hälsofrämjande faktorer; allt i 
syfte att stödja ett värdefullt vardagsliv och främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Västra Sund. 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbara tekniska lösningar              Områdets karaktär                   Folkhälsa  

 
Följande faktorer är utgångspunkter för den fortsatta analysen av förutsättningarna 
för vidare utveckling i Västra Sund: 
 

 Hållbara tekniska lösningar  

En utveckling som sker i linje med nationella miljömål och lagstiftning och 
i samspel med lokala förutsättningar. 

 Områdets karaktär  

Bebyggelse i samspel med kulturmiljö, natur och landskapsbild där hänsyn 
tas till platsens karaktär, historiska spår och omgivande bebyggelse; 
indelning i odlingslandskap, skogslandskap, befintlig tätare bebyggelse samt 
strandzon. 

 Folkhälsa 

Uppmärksamma strukturer för rekreation och aktivt friluftsliv i Västra Sund, 
då detta är av stor betydelse för folkhälsan och platsens attraktivitet. 

 

En sammanfattande redogörelse för de tekniska förutsättningarna för utveckling i 
Västra Sund samt en beskrivning av de värden som finns i området, i form av 
kulturmiljöer, rekreations- och friluftsstrukturer samt naturvärden återfinns i 
bilaga 2, Förutsättningar. 

För att skapa en gripbar bild över möjligheterna för fortsatt utveckling i Västra 
Sund, har senare i detta kapitel en indelning i mindre delområden gjorts. Varje 
delområde beskrivs utifrån geografisk placering, topografi, bebyggelse, 
näringsverksamhet, friluftsliv och rekreation, natur- och kulturvärden. För varje 
delområde anges därefter riktlinjer, utvecklingsbara värden, begränsningar och 
konsekvenser vid byggnation. 
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Hållbara tekniska lösningar 
Mål: En utveckling som sker i linje med nationella miljömål och lagstiftning och i 
samspel med lokala förutsättningar. 

En utveckling av boendemiljöer i Västra Sund måste gå hand i hand med de 
tekniska lösningar som ger hållbara förutsättningar för dricks- och spillvatten samt 
transporter. Hänsyn måste dessutom tas till den översvämningsrisk som råder 
längs strandlinjen i Västra Sund samt de miljökvalitetsnormer för vatten som är 
fastställda genom EU:s ramdirektiv för vatten.  
 

Vatten och avlopp (VA) 
Befintliga fastigheter inom planområdet har problem med VA, särskilt i Kinna 
och i Västra Sund, där enskilda avlopp riskerar att förorena dricksvatten. Tät 
bebyggelse i Kinna/Västra Sund ger inget utrymme för tillkommande enskilda 
VA-lösningar. För att en fortsatt utveckling ska kunna ske i området måste 
hållbara lösningar för VA säkerställas. Avstånd från avlopp till dricksvatten bör 
vara minst 100 m för enskilda och gemensamma anläggningar för att förhindra att 
avlopp förorenar dricksvattnet för fastigheter med egen brunn. Terräng, topografi 
och geologi påverkar också föroreningsrisken. 

En samlad bedömning utifrån tidigare erfarenheter visar att gemensamhets-
anläggningar i privat regi ofta är förenat med problem, främst avseende placering, 
långsiktig funktionalitet och rent generellt ansvarsfrågan och bedöms därför vara 
en mindre fördelaktig lösning jämfört med ett kommunalt VA-system. Ett 
kommunalt VA-nät är att föredra ur ett långsiktigt perspektiv, inte minst genom 
att ansvaret för underhåll och drift samt utbyggnadsmöjligheter står klart.  

Arvika Teknik AB har gjort en VA-utredning för att bedöma kostnaderna av att 
förse Västra Sund med möjlighet till dricksvattenförsörjning, samt 
omhändertagande av spillvatten kopplat till det kommunala VA-nätet. 
Dagvattenlösning är ej behandlad i denna VA-utredning, utan får ses som en fråga 
som löses separat för varje fastighet.  

I planen används ett antal begrepp vars betydelse förklaras nedan: 

 De riktlinjer som redovisas i delområdesbeskrivningarna är att betrakta 
som skall-krav vid myndighetsutövning.  

 De rekommendationer som redovisas i planen är att betrakta som 
kommunens ställningstaganden i en vägning mellan olika allmänna 
intressen.  

 De utvecklingsbara värden som redovisas i planen är att betrakta som 
idéer till vidare utveckling. De flesta av dessa ligger utanför 
kommunens rådighet men innebär samtidigt att värdefulla allmänna 
intressen kan vidareutvecklas. En förutsättning för detta är att det finns 
ett intresse från enskilda medborgare, markägare eller föreningar.  
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VA-verksamhetsområde – vad innebär det? 

Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster enligt Vattentjänstlagen 6 §: 

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse skall kommunen: 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast och så länge behovet finns kvar tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.” 

Inom verksamhetsområde gäller Vattentjänstlagen och VA-huvudmannens taxa. 
Angående kostnader för allmänna vattentjänster står i Vattentjänstlagen 24 § att 
”en fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om 
fastigheten  

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en 
vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.” 

För att säkra hållbara lösningar för dricksvattenförsörjning och spillvatten har 
kommunfullmäktige beslutat (2012-11-27) om inrättande av ett 
verksamhetsområde för VA, vilket är ett geografiskt fastställt område där det med 
hänsyn till lagens skyddsintressen behöver ordnas vattentjänster i ett större 
sammanhang för viss bebyggelse. För den enskilde fastighetsägaren i Västra Sund 
innebär detta att anläggningsavgift för både dricks- och spillvatten ska erläggas 
när förbindelsepunkten inrättats, dvs så snart ledningarna lagts fram till 
inkopplingspunkten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgränsning av VA-verksamhetsområde. 

Alviken omfattas ej av utbyggnad av 
kommunalt VA i detta skede. 
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VA-verksamhetsområde 

Etappindelningen för utbyggnad av VA inom verksamhetsområdet föreslås ske 
enligt nedanstående kartbild. Områdenas inbördes ordning kan komma att ändras 
beroende på behov av VA för olika delområden. Förslaget till etappindelning är en 
tidplan som redovisats till Länsstyrelsen samt allmänheten.  

Eftersom utbyggnad av VA inom ett verksamhetsområde ska ske inom rimlig tid 
(ca tre år), omfattas inte Alviken av verksamhetsområdet i nuläget. Förorenings-
situationen bedöms ej heller vara akut inom området.  

Efter att det kommunala VA-nätet byggts ut inom verksamhetsområdet kan 
Alviken komma att ansluta sig till verksamhetsområdet, fram till dess är andra 
alternativ aktuella för Alviken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Översvämning 
Västra Sund har en tudelad översvämningsproblematik; dels ut mot Glafsfjorden 
och dels in mot Kyrkviken. Arvika kommun avser att anlägga ett 
översvämningsskydd för Arvika stad. Kommunen har 2011 fått tillstånd av Mark- 
och Miljödomstolen att upprätta översvämningsskyddet. Tillståndet avser 
upprättandet av en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden, samt 
två spärrdammar på land. Huvuddammen samt den västra spärrdammen berör 
planområdets östra del. 

Huvuddammen är normalt öppen så att båttrafik kan passera, men stängs vid 
översvämningsrisk, samtidigt som pumpar reglerar vattennivån i Kyrkviken som 
mest tillåts stiga till ca +47 m.ö.h (RH2000).  

Etappindelning för utbyggnad av VA 
inom verksamhetsområdet 
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Väster spärrdamm följer sträckningen av befintlig väg till Sundsnäs, och vägen 
placeras på spärrdammens krön. Därmed ökar tillgängligheten till vissa fastigheter 
på Sundsnäs vid en översvämning. Lågt liggande fastigheter i Kinna och Västra 
Sund som vetter mot Kyrkviken kommer att skyddas med hjälp av 
översvämningsskyddet och områden som idag ligger inom riskområde för 
översvämning inåt Kyrkviken kan bli möjliga att bebygga. 
 

Vägar 
Trafikverkets utredning pekar på att Västra Sundsvägen har kommunalt 
väghållaransvar utan statligt intresse. Vägen är en enskild väg och kommunen 
sköter drift och underhåll. I syfte att klarlägga ägarförhållandena föreslås att en 
förrättning genomförs av Lantmäteriet, varvid en vägsamfällighetsförening 
inrättas. Inom planområdet finns två statsbidragsberättigade enskilda 
samfälligheter; VSF 27602 Blåsut och VSF 33414 Wallinsvägen-Alvik. 

Visst behov av förbättringar i vägnätet i Västra Sund finns. I synnerhet 
huvudvägen (Västra Sundsvägen) är föremål för diskussioner då 
trafikbelastningen där är störst. Invallningsprojektet som nämns ovan kan göra det 
nödvändigt att vidta särskilda åtgärder (t.ex. gång- och cykelväg) för oskyddade 
trafikanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsbara värden för hållbara tekniska lösningar 
 Västra Sund har tillsammans med den övriga sträckan längs Kyrkviken 

potential för utveckling av gång- och cykelstråk, bitvis nära vatten. 
Utbyggnad av VA-ledningsnät kan möjliggöra samtidig anläggning av 
gång- och cykelväg. Detta förutsätter dock samsyn bland berörda 
fastighetsägare samt att de fysiska, juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna finns eller skapas.  

 I samband med utbyggnad av VA-nätet bör även frågan om parallell 
nedläggning av fiberkabel i ledningsschakt utredas.  

 Adressinformation och vägvisning på enskilda vägar i syfte att underlätta 
för räddningstjänsten. Ansvaret för detta åligger fastighetsägare och 
vägsamfällighetsföreningar. 

 

Ansvaret för vägfrågor åligger vägsamfällighetsföreningarna. Utifrån nu 
rådande vägstatus föreslås nedanstående insatser utredas i syfte att förbättra 
situationen för trafikanter:  

 Sänkt hastighet på Västra Sundsvägen. 
 Trafiksäkerhetshöjande punktinsatser längs Västra Sundsvägen såsom  

t ex mittlinje vid kurvor och krön, tryggare hållplatser, uppmärksamma 
skymda in- och utfarter samt eventuella ytterligare behov av åtgärder 
för oskyddade trafikanter.  
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Områdets karaktär 
Mål: Bebyggelse i samspel med kulturmiljö, natur och landskapsbild där hänsyn 
tas till platsens karaktär, historiska spår och omgivande bebyggelse. 

 
Kulturmiljö 

I Västra Sund finns förutsättningar att förtydliga och öka upplevelsevärden av 
fornminnen och kulturmiljöer (hur objekten uppfattas i landskapet) och 
kunskapsvärden (objektens förmåga att bidra till samlad bild över områdets 
historia) där såväl natur, odlingslandskap som bebyggd miljö ingår.  

Insatser för ett förbättrat friluftsliv eller förbättrade rekreationsmöjligheter kan 
inkludera insatser för att lyfta fram kulturmiljöer/fornminnen och därigenom 
synliggöra områdets historia. Åt motsatt håll kan det faktum att man lyfter fram 
och synliggör kulturmiljöer/fornminnen innebära förutsättningar för att utveckla 
nya strukturer för friluftsliv och rekreation i syfte att verka för ökad folkhälsa. 

Det är viktigt att värna om kulturlandskapets öppenhet, den fria sikten samt 
dikeskantens flora och fauna. Kulturlandskapet kan vitaliseras genom nya inslag 
av samtida arkitektur och ny användning av äldre ekonomibyggnader, exempelvis 
genom livsstilsboende där människor samlas kring ett gemensamt intresse. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Generella rekommendationer för kulturmiljö: 

 Eftersom Västra Sund till stora delar är kulturbygd, rekommenderas 
att kontakt tas med kommunen i tidigt skede i samband med planerad 
om-, till- eller nybyggnation för diskussion kring förutsättningar. 

 Utveckling av bebyggelse, verksamhet och infrastruktur ska ske med 
hänsyn taget till kulturmiljövärden. Detta kan gälla såväl placering, 
utformning och skala som utförande.  

 Gestaltning i kulturmiljö kräver särskilt hänsyn gällande utformning 
t.ex. slanka huskroppar, enkla volymer med sadeltak, omsorg om 
detaljer vid fönster, takfot och entréer, träfasader i jordfärgskulörer, 
slamfärg eller ljusa linoljekulörer, tak i skiffer, rött tegel, 
bandtäckning eller pannplåt. 
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Natur och landskapsbild 
Som kan utläsas i bilagan ”Förutsättningar” är Västra Sund ett område av 
skiftande karaktär vad gäller natur och landskapsbild. Värdeord som associeras till 
de kvaliteter som finns i Västra Sund är till exempel orördhet och trolska 
naturmiljöer, skogskänsla, utblickar och öppna landskap, variationsrikedom och 
naturpedagogik, kulturhistoria och levande landskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelse 
Kinna/Västra Sund har delats in i tio delområden fördelat på följande tre 
områdeskategorier med olika förutsättningar för omvandling och komplettering av 
ny bebyggelse. 

 befintlig tätare bebyggelse (Sundsnäs, Djupviken, Rösheim, Alviken och 
Kinna) 

 odlingslandskapet (Marieberg, Ängviken) 
 obebyggda områden (Kinnaberget, Kleven, Jonsbol) 

Bebyggelseutvecklingen inom varje delområde ska harmoniera med befintlig 
bebyggelse samt förutsättningar i övrigt (infrastruktur, landskapsbild mm). I detta 
plandokument är det inte rimligt att redogöra för varje tänkbart 
bebyggelsescenario; beskrivningen blir därför av principiell karaktär.  
 

 

Befintlig tätare bebyggelse      Odlingslandskapet            Obebyggda områden 

 

 

 

Generella rekommendationer för natur och landskapsbild: 

 Värna höga naturvärden och naturmiljöer, i synnerhet strandzonen, för 
att bevara de inslag av relativt orörd natur som finns i området. 

 Öka kunskapen om de naturvärden som finns i Västra Sund. 
 Bevara det öppna odlingslandskapet. 
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Utpekade LIS-områden 

Inom planområdet finns tre LIS-områden 
utpekade i det tematiska tillägget till kommunens 
översiktsplan (ÖP07). LIS innebär 
landsbygdsutveckling i strandnära läge och syftet 
är lättnader i strandskyddet för att möjliggöra 
bebyggelse i sjönära lägen. För en mer detaljerad 
beskrivning av innebörden av LIS-område 
hänvisas till ”Tematiskt tillägg till ÖP07 
avseende strandskydd – Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen”, laga kraft december 2011, som 
återfinns på kommunens hemsida. 

Två detaljplaner finns i området, Sundsnäs (M25) 
och Rösheim (B217). Bestämmelserna i dessa 
detaljplaner reglerar hur byggnation får ske.  
Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse 
behövs inte bygglov om du ska göra mindre 
tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Du får också uppföra helt 
fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte 
dominera över det ursprungliga huset. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generella rekommendationer för bebyggelse: 

 I samband med prövning av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 
natur- och kulturvärden samt det rörliga friluftslivet. 

 Kulturmiljöutredning eller arkeologisk undersökning kan krävas i 
samband med detaljplan och/eller bygglov. 

 Vid större exploatering eller sammanhållen bebyggelse som 
behöver prövas och regleras i ett sammanhang, ska kommunen ta 
ställning till behovet av detaljplan. 

 Vid om-, till- och nybyggnation bör kommunens 
bygglovshandläggare kontaktas för att utröna om bygglov krävs.  

 Hänsyn ska tas till omgivningens bebyggelsemönster (husens 
storlek, form, antal byggnader, placering i höjd och sidled). 

 Byggnaderna ska anpassas efter topografi, terräng och tomtgräns 
för att minimera markbearbetning, särskilt i naturlandskap. 

 Vid placering av hus på tomten ska väderstreck, utsikt, insyn, 
gränser, tillgänglighet samt befintliga informella gångstråk beaktas. 

 Bryggor utgör ofta ett attraktivt bostadskomplement. Vissa 
bryggor, av säsongskaraktär för enskilt bruk, och som inte är 
avhållande för allmänheten kräver inte dispens från strandskyddet, 
som till exempel flytbryggor. Sådana kan således anläggas utan 
lov/dispens efter överenskommelse med markägare. 

 Gemensamma brygganläggningar ska eftersträvas i syfte att öka 
allmänhetens tillgång till stranden. 
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Utvecklingsbara värden för områdets karaktär 
Goda förutsättningar finns för att utveckla förståelsen för och upplevelsen av 
kulturmiljö, fornlämningar, natur och landskapsbild för att bidra till ökad 
attraktivitet hos befintlig och blivande bebyggelse. 
Det finns nationella och regionala stödformer med syfte att utveckla eller bevara 
miljöer av värde för natur, friluftsliv och kultur. Mer information kring detta finns 
hos kommunen eller Länsstyrelsen. 
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Folkhälsa 
Mål: Uppmärksamma strukturer för rekreation och aktivt friluftsliv i Västra Sund, 
då detta är av stor betydelse för folkhälsan och platsens attraktivitet. 

I Västra Sund finns åtskilliga upplevelsevärden som bidrar till en god boendemiljö 
och till en god folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 
Många av dessa värden kan på olika sätt utvecklas genom lokala initiativ. 
Utgångspunkten är att kommunen kan agera som bollplank, stödja processen samt 
finna vägar till extern finansiering. Staten har inrättat olika former av stöd och 
bidrag för att utveckla eller bevara miljöer av värde för natur, friluftsliv och 
kultur. Mer information kring detta finns hos kommunen eller Länsstyrelsen. 
 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsbara värden för folkhälsan 
Förutsättningar finns för att koppla ihop befintliga stråk till ett fungerande 
stigsystem i skog och längs odlingsmark med skyltar och vägvisning till 
utsiktspunkter och strandkanter där kulturmiljö och fornlämningar blir naturliga 
och tydliga inslag. 

 

Områdesbeskrivningar – analys, förslag och konsekvenser 
De tio delområdena fördelade under de tre områdeskategorierna befintlig tätare 
bebyggelse, odlingslandskapet och obebyggda områden beskrivs nedan utifrån 
förutsättningar, platsspecifika utvecklingsbara värden, begränsningar, riktlinjer 
och konsekvenser.   

I Västra Sund finns närhet till såväl skog och vatten som till stadens serviceutbud. 
Planens syfte är att skapa en för individen högkvalitativ önskvärd boendemiljö 
samtidigt som de intressen som ur ett samhälleligt perspektiv bedöms värdefulla 
värnas. Utgångspunkten är att utveckla hållbara tekniska lösningar, värna och 
utveckla områdets karaktär samt främja folkhälsa, allt i syfte att skapa ett 
värdefullt vardagsliv.  
 

Områdeskategori – befintlig tätare bebyggelse  
Komplettering inom befintlig tätare bebyggelse kan ske inom Sundsnäs, 
Djupviken, Rösheim, Alviken och Kinna. Komplettering kan utgöras av enstaka 
nya hus i anslutning till befintlig bebyggelse, omvandling från fritidshus till 
permanentboende eller genom att bygga till, bygga om eller bygga nytt på redan 
bebyggd tomt. Byggnadsstilen får gärna följa tradition likväl som vara förnyande 
om omgivningens bebyggelsemönster följs.  

Generella rekommendationer för folkhälsa: 

 Värna befintliga rekreationsområden. 
 Stötta utvecklingsinitiativ som fokuserar på friluftsliv, rekreation 

och folkhälsa. 
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Specifika rekommendationer för komplettering i befintlig tätare 
bebyggelse: 

 Orörd mark ett antal meter från tomtgräns underlättar anpassning av 
mark mellan grannfastigheter. 

 Möjliggörande av nya icke störande verksamheter i eller i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse. 

 Boningshus och förråd/garage ska om möjligt byggas i olika 
byggnadskroppar. 

 Hänsyn ska tas till omgivningens bebyggelsemönster (husens storlek, 
form, antal byggnader, placering i höjd och sidled). 

 I övrigt gäller generella rekommendationer för bebyggelse, samt 
riktlinjer för respektive delområde. 
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Delområde Sundsnäs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Området är beläget med Kyrkvikens utlopp i öst, odlingslandskapet 
Ängviken i väst och viken Ängviken i syd. 
 

Topografi, terräng, mark: Flackt område, bitvis kuperat i norr och söder. 
Översvämningsrisk i låglänta delar. Förekomst av högradonmark. Marken ägs av 
privata markägare och Motorbåtsklubben vid Blåsut. 

Grusvägen genom området är idag lågt belägen. Om invallning av Kyrkviken 
aktualiseras, höjs dock vägbanken och utgör då en del i översvämningsskyddet. 
Detta medför en påverkan på landskapsbilden. De spärrdammar som ingår i det 
permanenta översvämningsskyddet kommer att byggas på lokalvägar öster och 
väster om sundet. Detta kommer att innebära två typer av påverkan på 
landskapsbilden; dels för de som färdas på lokalvägarna och dels för de som 
upplever dem från exempelvis sin bostad eller färdandes i naturen. Vägen kommer 
att höjas ca 3 meter. När man rör sig i naturen kommer vägen att bli en visuell 
barriär. För boende i området kommer konsekvensen dock att bli liten eftersom 
bostäderna ligger högt i terrängen. Ytterligare beskrivningar finns i den 
miljökonsekvensbeskrivning som bilagts ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
Kommunen har erhållit miljötillstånd och avser att uppföra 
översvämningsskyddet. 

 

Planerad dammanläggning 
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Bebyggelse: Området har tomter om 1 500-3 500 kvm och gårdar med arealer om 
0,4-2 ha och här uppskattas bebyggelsetätheten till 4 bostäder/ha. Södra udden har 
ny villabebyggelse anslutet till kommunalt dricksvatten. Här är marken plan med 
allmänt tillgänglig strand i riktning mot Ängviken, som dock kan upplevas som 
privatiserad.  
 
Näringsverksamhet: Ingen känd näringsverksamhet i området. 
 
Friluftsliv och rekreation: Strandkanten är relativt otillgänglig på grund av 
växtlighet eller privatisering. 
 

Natur- och kulturvärden: Området ligger inom strandskyddszon (100 m mot 
Kyrkviken, 200 m mot Glafsfjorden) och vägen från och till området är lågt 
belägen. Här har även påträffats marinarkeologiska fynd (se 
Undervattensarkeologisk utredning vid sundet 2004:44).  

Strandbiotoper med normala och höga naturvärden finns vid vikar och uddar. Fyra 
inventerade biotoper finns i området liksom flera kulturhistoriskt intressanta 
objekt/platser såsom Sundsnäs, Blåsut samt rester/spår av en gammal 
ångbåtsbrygga. Ett fornminnesområde finns söder om vägen till Blåsut i 
anslutning till odlingslandskapet i söder samt vid Blåsut. Hela området ingår i Ditt 
Värmland (kulturmiljöprogram för Värmland, Länsstyrelsen i Värmlands län 
1989) och fem objekt ingår i fastighetsinventeringen i Värmlands Museums 
kulturmiljöinventering från 2008. Blåsut är ett landmärke inom området. 
 
Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Här finns möjlighet till enstaka komplettering i anslutning till befintlig 
bebyggelse samt om- och tillbyggnader. 

 Invallning i sundet ger förbättrat översvämningsskydd och 
utvecklingsmöjligheter mot Kyrkviken. 

 Förutsättningar finns för att tillgängliggöra strandkant för 
rekreationssyften.  

 Förutsättningar finns även för att utveckla exempelvis strandbete som 
tidigare funnits i området. 

 

Begränsningar 

 Upplevelsen av privatisering på den södra udden kan verka begränsande 
för allmänhetens tillgång till strandkanten.  

 Översvämningsrisk finns kvar i stora delar av området även efter eventuell 
invallning. I övrigt ska specifika rekommendationer för komplettering i 
befintlig tätare bebyggelse samt generella rekommendationer för områdets 
karaktär följas.  
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Konsekvenser vid byggnation 
 Möjligheterna till nybyggnation är begränsade och bedöms inte kunna påverka 

landskapsbilden i nämnvärd omfattning. 

Riktlinjer för Sundsnäs 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav. 
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m. In mot Kyrkviken kommer 

lägsta golvhöjd möjligen att justeras om invallningen verkställs.  
 Lämplig exploateringsgrad är ca 15 % av tomtarea. 
 Kulturmiljövärdet vid Blåsut och gården Sundsnäs är av betydelse för 

områdets karaktär. Kontakta därför Länsstyrelsen i god tid inför 
eventuella ändringsarbeten. Arkeologiska undersökningar kan krävas i 
samband med detaljplan och/eller bygglov. 
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Delområde Djupviken 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placering: Området gränsar mot Marieberg i norr med Västra sundsvägen som 
skär rakt igenom landskapet i riktning Körselviken med förgrening mot Sundsnäs 
och anslutning Wallinsvägen mot Alviken. I öst (Sundsnäs) och i söder 
(Ängviken) ligger odlingslandskap och i väst strövområdet Kleven. 
 
Topografi, terräng, mark: Området består av kuperad terräng som till stor del bebyggts. 
Förekomst av högradonmark. Marken ägs av privata markägare samt förening. Vägen 
genom området är smal och slingrig med hastighetsbegränsningen 70 km/h och med 
väganslutningar mot Alviken och Sundsnäs/Blåsut. 
 
Bebyggelse: Stor del av bostäderna ligger inom områden med otillfredsställande 
VA-lösningar. Bostadstätheten är ca 4 bostäder/ha, både fritids- och 
permanentboende. Tomtstorleken är ca 2 000-3 000 kvm och husen ligger på en 
nivå mellan +48 m och +75 m. Vissa av husen ligger inom strandskyddszon (100 
m) mot Kyrkviken samt inom LIS-område. Stugor i olika form och färg finns, ofta 
med uthus och gäststugor som egna huskroppar. Tomterna är dels naturtomter och 
dels traditionella villaträdgårdar. 
 
Näringsverksamhet: Ingen känd näringsverksamhet i området. 
 
Friluftsliv och rekreation: Från området går stigar till strövområdet Kleven. 
Hembygdsgården är en viktig målpunkt. Strandkanten är till viss del tillgänglig. 
 

(8,2 ha) 
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Natur- och kulturvärden: Delar av området ligger inom strandskyddszon 100 m från 
Kyrkviken. Från ön Tahiti in till strandkanten växer vass med inslag av sumpskog. 
Kombinationen lövskog och våtmark i området utgör relativt höga ekologiska värden. 
Två inventerade biotoper med relativt höga naturvärden finns i området. 
Strandbiotoper med allmänna och höga naturvärden finns generellt vid vikar och 
uddar. Länsstyrelsens inventering indikerar förekomst av värdefulla träd i delområdet. 
Ett fornminnesområde finns söder om vägen till Blåsut i anslutning till 
odlingslandskapet i söder. Delområde Djupviken ansluter även till kulturmiljö nr 6 i 
söder. Några byggnader ingår i fastighetsinventeringen i Värmlands Museums 
kulturmiljöinventering 2008.  
 

Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 I delområdet finns möjlighet till komplettering med ytterligare ett tjugotal 
nya bostäder samt om- och tillbyggnader. 

 Det finns också förutsättningar att utveckla rekreationsmöjligheter genom 
markering av gångstigar mot Kleven samt utveckling av båtplatser, 
gemensamma brygganläggningar och angöringsplats för båt. 

 Utveckla lokala besöksmål som t.ex. Hembygdsgillets stuga. 
 

Begränsningar 

 Översvämningsrisk under +49,5 om invallningen inte byggs. 
 I övrigt ska specifika rekommendationer för komplettering i befintlig 

tätare bebyggelse samt generella rekommendationer för områdets karaktär 
följas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser vid byggnation 

 Bedömningen är att landskapsbilden förändras marginellt genom förtätning i 
befintlig bebyggelse. 

 Området kommer att få något ökad trafikbelastning. 

Riktlinjer för Djupviken 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav.  
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m, men kan komma att justeras 

om invallningen verkställs. 
 Riktlinjer för exploatering i strandnära lägen, se ”Tematiskt tillägg till 

översiktsplan – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)”. 
 Vid upprättande av nya tomter ska dessa vara ca 2 000 kvm. Fastigheter 

inom befintlig tätare bebyggelse kan avstyckas om det är förenligt med 
fastighetsbildningslagen. 

 Generellt ska hänsyn tas till naturvärden, kulturmiljö och det befintliga 
friluftslivet som kan beröras i samband med ny bebyggelse. 
Arkeologiska undersökningar kan krävas i samband med detaljplan 
och/eller bygglov. 
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Växtinventering 

Nästan hela området 

ingår i B217 

Delområde Rösheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Området är beläget i den sydvästliga delen 
av Västra Sund gränsande mot skogsmark (Kleven) 
och strandremsa (Alviken) i norr, odlingslandskap 
(Ängviken) i öst och Glafsfjorden i syd. 
 
Topografi, terräng, mark: Området består av 
kuperad skogsterräng, strandkant med strand och 
klippor samt odlingslandskap åt öster vid Gärdet. Rösheimsvägen och 
Karlströmsvägen, privata vägar med återvändsgränder, nås från Västra 
Sundsvägen med vändplan och parkering i söder. Markägare är såväl privata som 
Arvika kommun. Förekomst av högradonmark. 
 
Bebyggelse: Rösheim innefattar 30-talet hus från olika epoker och i olika stilar 
med en täthet av ca 4 bostäder/ha, där man har varierade lösningar för dricks- och 
spillvatten i privat regi. Inom detaljplanen finns ett område för 
fritidshusbebyggelse, med ca 15 fritidshus på stora naturtomter om 2 000-3 000 
kvm med dricksvattensamfällighet. För stora delar av planområdet gäller byggrätt 
för huvudbyggnad om högst 80 m2 samt komplementbyggnad om 10 m2. Husen i 
strandzonen ligger på +47 m och övriga på +55 m. Stor del av bebyggelsen ligger 
inom strandskyddat område. Bebyggelsen består mestadels av mindre fritidshus 
på större naturtomter, men också gårdsbebyggelse och några större sommarnöjen, 
ofta med uthus och gäststugor i egna huskroppar. Tomterna är i regel naturtomter 
som i vissa fall utvecklats till traditionella villaträdgårdar. 



Fördjupad översiktsplan för Kinna/ Västra Sund – Planbeskrivning 28(52) 
ANTAGANDEHANDLING 

 
28

Näringsverksamhet: Ingen känd näringsverksamhet i området. 
 
Friluftsliv och rekreation: Badplatsen Körselviken ligger inom området. Stigar 
leder till Kleven med utsiktsplats och ut till klipporna i söder mellan Körselviken 
och Hagviken. 
 
Natur- och kulturvärden: Här råder strandskydd 200 m mot Glafsfjorden och 
strandkanten är till stora delar tillgänglig. Enstaka hus och fornlämningar finns 
inom delområdet. Fornminnen finns i strandnära lägen på ömse sidor om Körsel-
viken och objekt från skog och historia finns mellan stranden och Gärdet samt 
öster om badplatsen. Några byggnader ingår i fastighetsinventeringen i Värmlands 
Museums kulturmiljöinventering såsom Rösheim, Tomta och Gärdet. 
Strandbiotoper med allmänna naturvärden finns innerst i badviken samt som 
punktobjekt vid den sydligaste udden. Åt väster finns ett område med naturvärden 
i form av västvänt brant. Länsstyrelsens inventering indikerar förekomst av värde-
fulla träd i delområdet. Rösheim ansluter även till kulturmiljö nr 6 i öster. 
 
Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Möjlighet till komplettering med i storleksordningen ca fem hus samt om- 
och tillbyggnader. 

 Synliggöra fornlämningar. 
 Utveckla Körselvikens badplats gällande tillgänglighet och attraktivitet. 
 Förutsättningar finns för att utveckla rekreationsmöjligheter, exempelvis 

genom markering av gångstigar mot Kleven och Körselviken. 
 En ändring av gällande detaljplan B217 kan leda till ökad byggrätt för 

fastighetsägare i området. När någon fastighetsägare eller kommunen 
känner ett behov av ändring inför till- eller nybyggnation kan de inkomma 
med ansökan om planbesked, som sedan tas upp till politiskt beslut. 

 

Begränsningar 

 Begränsande faktorer som råder är; översvämningsrisk för bebyggelse 
under +49,5 m och förekomst av fornlämningar. 

 I övrigt ska specifika rekommendationer för komplettering i befintlig 
tätare bebyggelse samt generella rekommendationer för områdets karaktär 
följas.  

 
 

 

 

 

Konsekvenser vid byggnation 
 Om ett större antal fastigheter omvandlas från fritidshus till permanent-

boende kan upplevelsen/karaktären av bebyggelse på naturtomter komma 
att förändras. 

Riktlinjer för Rösheim 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav. 
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m. 
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Delområde Alviken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Området är beläget kring Alviken vid Glafsfjorden, med Wallinsvägen 
i öst och skogsområde (Kinnaberget) i norr. Vidare finns Kleven i öst och 
befintlig tätare bebyggelse (Rösheim) i syd. 
 
Topografi, terräng, mark: Ankomst sker från öster via Wallinsvägen, som delar 
sig vid Alvikens strand. Vägen norrut är mycket låglänt med risk för 
översvämning. Söderut löper Siri Rülchers väg genom området med en vändplats i 
söder. Stigar förbinder området med befintlig tätare bebyggelse inom Rösheim i 
syd. Förekomst av högradonmark. Marken är till stor del privatägd, förutom ett 
litet område längst in i viken som ägs av Arvika kommun.  
 
Bebyggelse: Består av både fritids- och permanentboende. Tomterna har en 
storlek av 1 000-3 000 kvm med varierade VA-lösningar i privat regi. Bostäder 
ligger på nivån + 47 m och uppåt. Tomterna är mestadels naturtomter som i vissa 
fall utvecklats till traditionella villaträdgårdar. Stor del av bebyggelsen ligger 
inom strandskyddzonen. 
 
Näringsverksamhet: Ingen känd näringsverksamhet i området. 
 
Friluftsliv och rekreation: Gångstigar leder mot Körselviken. Vissa delar av 
strandkanten åt norr är tillgänglig, med stigar som leder upp på Kinnaberget. I 

Växtinventering
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övrigt upplevs inte strandkanten som tillgänglig beroende på att marken till stor 
del är ianspråktagen.  
 
Natur- och kulturvärden: Strandskydd råder mot Glafsfjorden, 200 m. 
Inventerade biotoper finns i branter som upp mot Kleven, vid Kinnabergets fot 
och Fallen samt i Alvikens långgrunda vik och opåverkade korta strandsträckor. 
Strandbiotoper och punktobjekt med allmänna naturvärden finns åt norr och längst 
i syd samt innerst i viken som även har strandbiotoper med höga naturvärden. 
Länsstyrelsens inventering indikerar förekomst av värdefulla träd i delområdet. 
Fornminnen finns i strandnära lägen i norra delen av området nedanför 
Kinnaberget. Den nordöstra delen av delområde Alviken ingår i kulturmiljö nr 5. 
 

Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Möjlighet finns till nybyggnation med i storleksordningen ca 10 hus 
bakom befintlig bebyggelse i norra delen, samt om- och tillbyggnader i 
hela området. 

 Vägförbättringar skulle underlätta framkomligheten. 
 Det är möjligt att markera och utveckla gångstigar mot Körselviken och 

Kleven samt markering av fornlämningar. 
 

Begränsningar 

 Översvämningsrisk under +49,5 m. 
 Strandnära fornlämningar och branta partier. 
 Den låga standarden på vägen genom området samt att den delvis är 

låglänt (översvämningsrisk) kan verka begränsande. 
 I övrigt ska specifika rekommendationer för komplettering i befintlig 

tätare bebyggelse samt generella rekommendationer för områdets karaktär 
följas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konsekvenser vid byggnation 

 Om inte tillräcklig hänsyn tas till placering av ny bebyggelse kan landskapsbilden 
från sjösidan förändras. 

Riktlinjer för Alviken 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav. Området kommer i dagsläget ej att ingå 
i VA-verksamhetsområde. Bygg- och avloppsärenden handläggs utifrån 
Plan- och bygglagens samt Miljöbalkens bestämmelser. 

 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m. 
 Riktlinjer för exploatering i strandnära lägen, se ”Tematiskt tillägg till 

översiktsplan – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)”. 
 Vid upprättande av nya tomter ska dessa vara ca 2 000 kvm. 
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Delområde Kinna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Området gränsar till Kyrkviken i öst, naturområde i norr (Jonsbol) och 
i väst (Kinnaberget), samt till Marieberg i syd. 
 
Topografi, terräng, mark: Området består av kuperad skogsterräng samt av 
strandkant som till viss del är tillgänglig. Befintlig väg är slingrig och bitvis brant. 
Förekomst av högradonmark. Marken ägs dels av privata markägare och dels av 
Arvika kommun. 
 
Bebyggelse: Placerad i östersluttning mellan Västra Sundsvägen och Kyrkviken. 
Tomtstorlekarna varierar mellan 1 500 kvm och 4 000 kvm med byggnader på 
nivån upp till +60 m. Stugor i olika färg och form finns belägna längs vägen ner 
mot Lillevik, ofta med uthus och gäststugor. Tomterna är dels naturtomter och 
dels traditionella villaträdgårdar. Viss del av bebyggelsen ligger inom 
strandskyddszon (100 m) mot Kyrkviken. Landmärke är hus med bågformat tak 
från Arvikautställningen 1911. Problem finns med vatten och avlopp i området. 
 
Näringsverksamhet: Några mindre verksamheter som är samlokaliserade med 
bostäder. 
 
Friluftsliv och rekreation: Stigar leder upp till Kinnaberget, med utsikt där det 
gallrats. 
 

Växtinventering
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Natur- och kulturvärden: Strandskydd (100 m) råder mot Kyrkviken och vissa 
av husen ligger inom detta. Hela strandskyddsområdet är utpekat som LIS-
område. Strandbiotoper med allmänna och höga naturvärden finns vid vikar och 
uddar. I öster finns två inventerade biotoper med höga naturvärden i form av brant 
påverkad av rörligt grundvatten samt skogsområde med äldre gran- och tallskog 
med hällmarker påverkade av näringsrikt grundvatten. Dessutom finns ett område 
söder om Lillevik med alstrandskog. Länsstyrelsens inventering indikerar 
förekomst av värdefulla träd i delområdet.  Några byggnader ingår i 
fastighetsinventeringen i Värmlands Museums kulturmiljöinventering. Ett antal 
övriga kulturhistoriska lämningar är också beskrivna i området. 
 

Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Möjlighet finns till komplettering i befintlig bebyggelse samt för ny 
sammanhållen bebyggelse i liten skala i områdets södra del med i 
storleksordningen ca 15 hus, samt om- och tillbyggnader. 

 Det finns också förutsättningar för utveckling av båtplatser, gemensamma 
brygganläggningar och angöringsplats för båt. 

 Markering av gångstigar mot Kinnaberget. 
 

Begränsningar 

 Översvämningsrisk under +49,5 om invallningen inte byggs. 
 Fornlämning och brant terräng kan begränsa utbyggnadsmöjligheterna.  
 I övrigt ska specifika rekommendationer för komplettering i befintlig 

tätare bebyggelse samt generella rekommendationer för områdets karaktär 
följas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Konsekvenser vid byggnation 

 Landskapsbilden kan komma att förändras vid tillkomst av ny 
sammanhållen bebyggelse och eventuell tillkomst av ytterligare brygg- och 
båtplatser. 

 Det kan bli en något ökad trafikbelastning med fler boende i området. 

Riktlinjer för Kinna 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav. 
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m, men kan komma att justeras 

om invallningen verkställs. 
 Riktlinjer för exploatering i strandnära lägen, se ”Tematiskt tillägg till 

översiktsplan – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)”. 
 Vid upprättande av nya tomter ska dessa vara ca 1 500 kvm. 
 In- och utfarter mot Västra Sundsvägen ska särskilt beaktas ur 

trafiksäkerhetshänseende. 



Fördjupad översiktsplan för Kinna/ Västra Sund – Planbeskrivning 33(52) 
ANTAGANDEHANDLING 

 
33

Områdeskategori – obebyggda områden 
Västra Sund är ett område med olika värden såsom kulturmiljö samt natur- och 
rekreationsvärden. Sammantaget innebär detta att byggnation ska ske med hänsyn 
till ovanstående förutsättningar. De obebyggda områdena i planområdet är 
Kinnaberget, Kleven och Jonsbol. Planen förordar att Kleven, Kinnaberget samt 
de strandnära delarna av Jonsbol ej bebyggs, då de har betydelse för rekreation 
och friluftsliv samt att ett aktivt skogsbruk bedrivs.  
Möjligheter finns för framtida ny sammanhållen bebyggelse för bostäder för 
övriga delen av Jonsbol, vilket kräver detaljplan. 
 

 

 

 

 
 

             

Specifika rekommendationer för obebyggda områden: 

 Kleven och Kinnaberget undantas för bebyggelse förutom inom LIS-
område. 

 Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, kommer 
kommunen att ge stor tyngd åt de allmänna intressena natur och 
rekreation. 
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Delområde Jonsbol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Gränsar till väg mot Koppsäng i norr, 
Kyrkviken i öster, Kinnaberget i väst och Kinna i 
söder. Marken är till större delen kommunägd. 
 
Topografi, terräng, mark: Västra Sundsvägen löper 
genom området. Här finns flera mindre kullar. Inom 
området förekommer normalradonmark. 
 
Bebyggelse: Gles bebyggelse (Erikshaget, Hagbacken, Jonsbol och 
Klockarebråten). 
 
Näringsverksamhet: Ingen känd näringsverksamhet i området. 
 
Friluftsliv och rekreation: Delar av området är värdefullt som rekreationsområde 
med stenhällar, strand och tallskog mot Kyrkviken och nås via gångväg från 
parkeringen vid kyrkogården. En ridväg sträcker sig från Djäknetuvan till 
Skogstorpet. Stigar kopplar strandkant till Kinnaberget via Klockarebråten. 
 
Natur- och kulturvärden: Strandskydd (100 m) råder mot Kyrkviken. Hela 
strandlinjen omfattas av LIS. Längs vägen mot Koppsäng finns ett litet 
vattendrag. Strandbiotoper med allmänna och höga naturvärden finns längs hela 
strandlinjen och även som punktobjekt. Nyckelbiotop finns längs hela stranden 

Växtinventering
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samt ett av Skogsstyrelsen utpekat naturvärde (tidigare hagmark). Länsstyrelsens 
inventering indikerar förekomst av värdefulla träd i delområdet.  Kulturmiljö nr 2 
i form av en husgrund till ett torp, se Värmlands museums kulturmiljöinventering. 
Ett fåtal mindre torp som omnämns i Värmlands Museums kulturmiljöinventering 
återfinns här (Hagbacken, Jonsbol och Klockarebråten). Fornminnen finns i 
strandnära lägen ner mot Kinna, objekt från skog och historia finns söder om 
Gården Jonsbol.  
 

Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Möjlighet finns till ny naturnära, sammanhållen bebyggelse.  
 Utveckla Jonsbols strandkant gällande tillgänglighet och attraktivitet. 
 Gång- och cykelväg som sammankopplar området med staden Arvika. 
 Befintliga stigar kan hävdas, markeras och kopplas ihop med vägar i 

omgivande bebyggelse till ett fungerande stigsystem genom skog, strand 
och odlingslandskap där kulturmiljö och fornlämningar upplevs som 
naturliga och tydliga inslag. 

 

Begränsningar 

 Fornlämning och brant terräng kan begränsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konsekvenser vid byggnation 
 Trafiken i området ökar. 
 Landskapsbilden förändras när skog ersätts med bebyggelse. 
 Det skapas attraktiva bostäder med cykelavstånd till centrum. 

Riktlinjer för Jonsbol 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav. 
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m, men kan komma att justeras om 

invallningen verkställs. 
 Riktlinjer för exploatering i strandnära lägen, se ”Tematiskt tillägg till 

översiktsplan – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)”. 
 Ny sammanhållen bebyggelse för bostäder kräver detaljplan som beskriver 

bestämmelser för områdets utveckling. Enstaka bebyggelse för bostäder tillåts 
ej. 

 Vid eventuell tillkommande bebyggelse vid Jonsbol ska särskild hänsyn tas till 
de natur- och kulturvärden som finns, framför allt i strandzonen mellan 
Notudden och Kinna, i syfte att dels bevara höga naturvärden, dels stärka 
områdets betydelse för rekreation och friluftsliv. 
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Växtinventering 

Begränsad potential

Ja  (4,4 ha) 

Delområde Kinnaberget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Området utgörs till större delen av 
Kinnaberget. Området gränsar mot odlingslandskap 
(Marieberg) i sydost, Kinna i öst, obebyggt område i 
nordost (Jonsbol) och befintlig tätare bebyggelse 
(Mastviken) och (Alviken) med Glafsfjorden i väst. 
 

Topografi, terräng: Marken är till största del bevuxen med barrskog och stora 
höjdskillnader råder. Landmärke inom området är Kinnaberget, en markant siluett 
från Arvika stad. Västra Sundsvägen går längs områdets östra gräns. Marken är i 
huvudsak i privat ägo, förutom ett mindre område i nordost som ägs av Arvika 
kommun.  
 
Bebyggelse: Området är obebyggt. 
 
Näringsverksamhet: Här förekommer skogsbruk, i huvudsak på privat mark, 
förutom ett parti österut mot Kinna, som tillhör kommunen. 
 
Friluftsliv och rekreation: På Kinnaberget finns ett nät av stigar till 
utsiktspunkter och strandkanter vilket gör detta till ett populärt strövområde i 
skogsnatur. Stigarna kan delvis vara svåra att hitta och att följa. 
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Natur- och kulturvärden: Delar av området ligger inom strandskyddzonen mot 
Glafsfjorden (200 m) med möjliga kopplingar till strandlinjen vid några platser 
där strandkanten är obebyggd. På den västra sidan sträcker sig en skogsväg i nord-
sydlig riktning och i den östra delen av området rinner en liten skogsbäck, också 
den i nord-sydlig riktning. Naturvärden i form av nyckelbiotop och strandbiotop 
med högt värde finns inom området. 

I den västra delen finns kulturmiljö nr 3, gränsmärke från 1793 och i norr 
kulturmiljö nr 1 Djäknetuvan, se Värmlands museums kulturmiljöinventering. 
Fornminnen finns i de södra och västra delarna, exempelvis i form av hällkistor, 
och inventering av punktobjekt och byggnader har gjorts av Värmlands museum. 
Södra delen av delområde Kinnaberget gränsar mot kulturmiljö nr 5. 
 

Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Kinnaberget har potential och kan bl.a. genom medveten skogsvård 
ytterligare förädlas som rekreationsområde genom sitt rika nätverk av 
stigar och utblickar. Området är intressant ur folkhälsoperspektiv.  

 Synliggöra kulturmiljö och fornlämningar genom skyltar och vägvisning. 
 Möjligheter finns för markägare och/eller intresseföreningar att ta 

initiativ till att uppföra fågeltorn, tydliggöra fornminnen etc. 
 

Begränsningar 

 Svårt att hitta lämpliga lokaliseringar för bebyggelse på grund av 
topografin, natur- och kulturvärden samt dålig tillgänglighet från 
befintliga vägar. 

 
 

 

 

 

 

Riktlinjer för Kinnaberget 

 Ingen bebyggelse förordas förutom inom LIS-område. 
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Delområde Kleven  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Placering: Området ligger mellan Mariebergs odlingslandskap i norr, Alvikens 
stränder i väst, Ängvikens odlingslandskap i sydost, Djupviken med tätare 
bebyggelse i nordost och området Rösheim i syd. 
 
Topografi, terräng, mark: Ett skogsbevuxet höjdområde som kan nås både via 
körväg och via stigar. Landmärke inom området är en mast samt berget som syns 
på håll från Glafsfjorden. Förekomst av högradonmark. Marken är i privat ägo. 
 
Bebyggelse: Området är obebyggt. 
 
Näringsverksamhet: Ingen känd näringsverksamhet i området förutom 
skogsbruk. 
 
Friluftsliv och rekreation: Ett stigsystem i skogsmark som kopplar ihop 
intilliggande rekreationsmiljöer som bland annat Körselviken och 
hembygdsgården. 
 
Natur- och kulturvärden: Delvis beläget inom strandskyddat område, 200 m, 
mot Glafsfjorden. Inventerade naturvärden finns i området.  

Växtinventering
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Området har ingen direkt strandkontakt. Naturvärden i området är en 
nordvästvänd brant med intressant flora samt ett par avgränsade tomtplatser vid 
tidigare bebyggelse. I delområdets ytterkanter mot syd, sydost, sydväst och norr 
finns ett antal fasta fornlämningar och andra kulturlämningar, se Värmlands 
museums kulturmiljöinventering. Delområdet gränsar i sydöst mot kulturmiljö nr 
6 och i norr mot kulturmiljö nr 5. 
 

Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Kleven har potential att ytterligare förädlas som rekreationsområde 
genom sitt rika nätverk av stigar och utblickar, som kan förbättras med 
skyltning. Området är därför intressant ur ett folkhälsoperspektiv. 

 Förädla ytterligare upplevelsevärdet i området genom att synliggöra 
kulturmiljöer och fornlämningar. 

 

Begränsningar 

 Fornlämningsområde och skyddsområdet runt telemasten kan begränsa 
markanvändningen. 

 Strandskydd råder delvis inom området. 
 

 

 
 
 

Riktlinjer för Kleven 

 Ingen bebyggelse förordas. 
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Områdeskategori – komplettering i odlingslandskapet 
(ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad) 
Komplettering i odlingslandskapet kan ske inom Marieberg och Ängviken genom 
att addera nya byggnader till befintliga gårdstun, skapa nya gårdstun eller bygga i 
brynet mot odlingsmarken och/eller skapa nya ekonomibyggnader eller 
omvandling av befintliga ekonomibyggnader. Byggnadsstilen får gärna följa 
tradition likväl som vara förnyande om omgivningens bebyggelsemönster följs. 

Inom såväl Marieberg som Ängviken finns viktiga kulturmiljöinslag. Dessutom 
utgör redan befintlig bebyggelse i vissa delar en bevarandevärd miljö genom 
karaktären på byggnaderna. Sammantaget innebär detta att byggnation ska ske 
med hänsyn till ovanstående förutsättningar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lästips: 

Landsbygdens gamla ekonomibyggnader - rum för nya idéer 
Jordbrukets ekonomibyggnader i Värmland 
Ängsmark och bebyggelse i Värmland 
 

Specifika rekommendationer för komplettering i odlingslandskapet: 

 Möjliggörande av nya icke störande verksamheter i eller i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Förändring av gamla ekonomibyggnader utan att 
förvanska. 

 Gestaltning i kulturmiljöer kräver särskild hänsyn gällande utformning, 
t.ex: slanka huskroppar, enkla volymer med sadeltak, omsorg om detaljer 
vid fönster, takfot och entréer, träfasader i jordfärgskulörer, slamfärg eller 
ljusa linoljekulörer, tak i skiffer, tegel eller pannplåt.  

 I övrigt gäller generella rekommendationer för bebyggelse, samt riktlinjer 
för respektive delområde. 
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Växtinventering

Delområde Marieberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Området gränsar till Kyrkviken i öst, Kinna i 
norr, skogsområde (Kinnaberget) i nordväst, Alviken i 
sydväst och Djupviken i söder. 
 
Topografi, terräng, mark: Västra Sundsvägen går genom området och 
Wallinsvägen mot Alviken utgör områdets södra gräns. Förekomst av 
högradonmark. Marken är i privat ägo.  
 
Bebyggelse: Generellt en täthet av ca 2 bostäder/ha. Enskilda lösningar för VA 
med varierande standard, problem finns med vatten och avlopp i området. 
Strandkanten runt Björkudden är obebyggd, vasskantad vik med utsikt mot Arvika 
stad och Kyrkviken. Området består av låglänt odlingslandskap med bebyggelse 
av lantbrukskaraktär i skogsbrynet mot Kinnaberget.  
 
Näringsverksamhet: Viss verksamhet med anknytning till lantbruk förekommer. 
 
Friluftsliv och rekreation: Området i sig hyser inga stora värden för friluftsliv 
och rekreation men anslutning till stigar till Kinnaberget och Kleven finns. Ett 
fornminnesområde finns söder om vägen till Blåsut i anslutning till 
odlingslandskapet i söder. Delområde Djupviken ansluter även till kulturmiljö nr 
6 i söder. Några byggnader ingår i fastighetsinventeringen i Värmlands Museums 
kulturmiljöinventering 2008.  
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Natur- och kulturvärden: Här råder strandskydd (100 m) mot Kyrkviken. 
Strandskyddszonen omfattas av LIS. Strandbiotoper med allmänna naturvärden på 
Björkudden i söder och öster samt höga naturvärden åt norr. En stor del av 
området är odlingslandskap med kulturhistoriska lämningar och ingår i 
kulturmiljö nr 5 samt en hamn från 1800-talet på Björkuddens norra udde, 
kulturmiljö nr 4, enligt Värmlands Museums kulturmiljöinventering. Inom 
området finns tre byggnader enligt fastighetsinventeringen från samma 
kulturmiljöinventering: Marieberg, kategori 1B, en karaktärsfull 
mangårdsbyggnad som kan upplevas som ett landmärke och Nytomta, kategori 
1C, som båda ingår i kulturmiljö nr 5 samt Björkudden kategori 1C.  
 
Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 I områdets nordöstra del, i skogsbrynet mot Kinnaberget väster om 
Västra Sundsvägen, finns potential för kompletterande bebyggelse som 
ger en attraktiv boendemiljö med utsikt över Kyrkviken. 

 I skogsbrynet mellan odlingslandskapet och Wallinsvägen finns 
möjlighet att skapa en attraktiv boendemiljö genom komplettering av 
bebyggelsen. 

 Fornstigen i gammelskogen norr om Marieberg kan utvecklas och bli en 
länk mellan odlingslandskapet, den nya bebyggelsen och Kinnabergets 
strövområde. 

 Det finns också förutsättningar för utveckling av båtplatser, 
gemensamma brygganläggningar och angöringsplats för båt. 

 Möjlighet till utveckling och förnyelse av byggnader och verksamheter i 
anslutning till befintliga gårdstun. 

 
Begränsningar 

 Fasta fornlämningar kan vara en begränsning för val av lokalisering av 
kompletterande bebyggelse. Arkeologisk undersökning kan behövas. 

 I området finns olika typer av verksamheter som får inverkan på hur 
bostäder kan lokaliseras. 
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Konsekvenser vid byggnation 

 Ny bebyggelse samt ändrad verksamhet i befintlig bebyggelse kan påverka 
såväl landskapsbild som områdets karaktär. 

 Bedömningen är att landskapsbilden inte påverkas negativt om 
bebyggelsemönstret med gårdstun bevaras. 

 Ändrad användning av befintlig bebyggelse kan medföra nya 
inkomstmöjligheter. 

 Beroende på framtida utveckling av bostäder och verksamheter kan 
trafikintensiteten komma att ändras.  

Riktlinjer för Marieberg 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav. 
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m, men kan komma att justeras 

om invallningen verkställs. 
 Riktlinjer för exploatering i strandnära lägen, se ”Tematiskt tillägg till 

översiktsplan – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)”. 
 Stora delar av delområdet Marieberg ingår i kulturmiljö nr 5. Vid 

nybyggnation ska därför hänsyn tas till kulturhistoriska värden. 
 Ny bebyggelse ska ske i kanten av odlingsmarken så att upplevelsen av 

det öppna odlingslandskapet bevaras. 
 Enstaka nya bostäder ska adderas intill befintlig gårdsbebyggelse. 

Enstaka nya gårdstun kan vara möjligt i området. Viktigt är dock att 
bibehålla upplevelsen av öppet odlingslandskap. 

 Möjligheter till djurhållning i ringa omfattning ska inte försvåras. 
Tillbörligt skyddsavstånd mellan etableringar ska säkerställas. 

 I syfte att bibehålla områdets karaktär ska det vara möjligt att ändra 
användning av befintliga byggnader så att dessa kan bevaras. Bygglov 
krävs dock vid ändrad användning.
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Växtinventering

Ja, i och intill befintliga 
gårdstun 

23

Delområde Ängviken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering: Består av ett odlingslandskap med 
Glafsfjorden i syd, Rösheim i väst, Kleven i nordväst, 
Djupviken i norr och Sundsnäs i öst. 
 

Topografi, terräng, mark: Området gränsar i väster 
mot detaljplaneområde B217. Odlingslandskapets karaktär är påtaglig från Västra 
Sundsvägen. Mindre enskilda vägar sticker av från denna och går mellan fälten ut 
till bybildningar. Förekomst av högradonmark. Marken är i privat ägo. 
Översvämningsrisk föreligger mot Glafsfjorden. 
 
Bebyggelse: Här finns bebyggelse av lantbrukskaraktär som utgörs av ett tjugotal 
bostäder, huvudsakligen för permanentboende, fördelade i klungor i 
odlingslandskapet. Enstaka nya hus är adderade till befintliga gårdsmiljöer. 
Generellt en täthet av ca 2 bostäder/ha placerade utanför översvämningsområden, 
med enskilda VA-lösningar av varierande standard.  Problem finns med vatten 
och avlopp i området. 
 
Näringsverksamhet: Viss verksamhet med anknytning till lantbruk förekommer. 
 
Friluftsliv och rekreation: Endast korta avsnitt av strandkanten är tillgänglig för 
allmänheten på grund av vasskantade vikar (fd strandbete) och bebyggelse i 
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strandkanten samt avsaknad av stigar. Intressant fågelliv i området liksom 
botaniska värden. 
 
Natur- och kulturvärden: Översvämningsrisk finns för stora delar av området 
runt Hagviken och Ängviken, där även strandbiotoper av allmänt och högt värde 
finns. Tre områden för naturvärden finns vid kulturpåverkad mark kring gårdarna 
i Västra Sunds by, tidigare strandbete innanför Ängviken samt torr gräsmark 
väster om Ängviken. Länsstyrelsens inventering indikerar förekomst av värdefulla 
träd i delområdet. 

Största delen av området är odlingslandskap med kulturhistoriska lämningar och 
ingår i kulturmiljö nr 6 enligt Värmlands Museums kulturmiljöinventering. Inom 
området finns ett antal byggnader i kategori 1C enligt fastighetsinventeringen från 
samma kulturmiljöinventering. Fasta fornlämningar, bevakningsobjekt samt 
övriga kulturhistoriska lämningar finns enligt fornminnesregistret spridda inom 
hela delområdet.     
 
Platsspecifika utvecklingsbara värden 

 Möjlighet till utveckling och förnyelse av byggnader och verksamheter i 
anslutning till befintliga gårdstun.  

 Förutsättningar finns för att koppla samman/skapa stråk i anslutning till 
fornlämningar och kulturmiljöer. 

 Märka ut fornminnen. 
 Värna och uppmärksamma värdefulla växtlokaler.  
 Återskapa strandängar och betesmarker som även kan utgöra attraktiva 

rekreationsmöjligheter och fågelområden. 
 

Begränsningar 

 Begränsande faktorer är att kulturmiljön måste beaktas samt 
bevarandevärdet i landskapsbilden.  

 Fasta fornlämningar kan vara en begränsning för val av lokalisering av 
kompletterande bebyggelse. Arkeologisk undersökning kan behövas. 

 Översvämningsrisk begränsar bebyggelsemöjligheter. 
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Konsekvenser vid byggnation 

 Ny bebyggelse samt ändrad användning av befintlig bebyggelse kan påverka 
såväl landskapsbild som områdets karaktär. 

 Bedömningen är att landskapsbilden inte påverkas negativt om 
bebyggelsemönster med gårdstun bevaras. 

 Ändrad användning av befintlig bebyggelse kan medföra nya 
inkomstmöjligheter. 

 Beroende på framtida utveckling av bostäder och verksamheter kan 
trafikintensiteten komma att ändras.  

Riktlinjer för Ängviken 

 Hållbara VA-lösningar är ett krav.  
 Färdig golvhöjd måste vara lägst + 49,5 m. 
 Ny bebyggelse ska ske i bryn mot odlingslandskapet och nya byggnader 

adderas till befintligt gårdstun. Upplevelsen av öppet odlingslandskap ska 
bevaras. 

 Stora delar av delområdet Ängviken ingår i kulturmiljö nr 6. Vid 
nybyggnation samt vid om- och tillbyggnad ska därför hänsyn tas till 
kulturhistoriska värden. 

 I syfte att bibehålla områdets karaktär ska det vara möjligt att ändra 
användning av befintliga byggnader så att dessa kan bevaras. Bygglov 
krävs dock vid ändrad användning. 

 Möjligheter till djurhållning i ringa omfattning ska inte försvåras. 
Tillbörligt skyddsavstånd mellan etableringar ska säkerställas. 
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Bakgrund 
En fördjupad översiktsplan omfattar en viss del av kommunen där 
förutsättningarna behöver studeras närmare innan vidare planering är möjlig. En 
fördjupad översiktsplan hanteras och har samma status som översiktsplanen. Den 
fördjupade översiktsplanen för Västra Sund ska ge riktlinjer för utvecklingen 
inom området. Planen ska därför väga in ett antal aspekter som är reglerade i 
lagstiftningen (Plan- och bygglagen, Miljöbalken) samt göra en avvägning av 
områdets utvecklingsmöjligheter mot denna lagstiftning. Utöver detta ska hänsyn 
också tas till de nationella miljömålen.  
Planen redogör för de möjligheter och begränsningar som finns i området vad 
gäller förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse samt för om- och tillbyggnad. 
Västra Sund är till betydande delar en kulturmiljö som präglas av småskalig 
bebyggelse, odlingsmark och skogsområden. Bebyggelsens anknytning till vatten 
är påtaglig genom att merparten av befintliga bostäder ligger i eller i nära 
anslutning till strandzonen. 

Terrängen är i stora delar kuperad, med ett par skogsbeklädda höjder (Kleven och 
Kinnaberget) och förhållandevis branta sluttningar mot såväl Kyrkviken som 
Glafsfjorden. Vissa sträckor av strandzonen är flackare och därmed mer 
tillgängliga. 

I Västra Sund finns utpekade kulturmiljöer samt enstaka fornlämningar. Delar av 
området är behäftat med översvämningsrisk. Kommunen har fått tillstånd för 
anläggande av ett översvämningsskydd i sundet vilket vid uppförande kommer att 
undanröja översvämningsrisken i vissa delar av området. 

Alla översiktsplaner ska miljöbedömas. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 
Miljöbedömningen är en process i vilken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
utarbetas. En MKB enligt plan- och bygglagen har upprättats av planerings- och 
utvecklingsavdelningen inom kommunledningsstaben. 
 

Avgränsning   
Sakavgränsning 
Ett samråd om avgränsning av MKB för den fördjupade översiktsplanen hölls 
med Länsstyrelsen våren 2009 samt återigen under hösten 2011 där Arvika 
kommun föreslog följande avgränsningar: Den tematiska avgränsningen av MKB 
fokuserar på framtidsbildernas konsekvenser för:  
1) strandskydd (naturmiljö, friluftsliv, strandnära byggande)  
2) dricks- och spillvattenlösningar och översvämning (hälsa & säkerhet) 
3) kulturmiljö/landskapsbild.  
 

Sedan det tidiga samrådet har kommunen arbetat fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen om LIS (tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
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strandskydd – landsbygdsutveckling i strandnära läge). Planen har vunnit laga 
kraft och där hanteras frågan om strandskyddet i området och därför bedöms inte 
strandskyddet vara en sakfråga för betydande miljöpåverkan inom ramen för den 
fördjupade översiktsplanen för Västra Sund. 

De sakområden som återstår inom ramen för betydande miljöpåverkan och som 
behandlas i denna MKB är därför VA och översvämning samt kulturmiljö och 
landskapsbild. 

Dessa sakavgränsningskategorier beskrivs i planen under rubrikerna ”hållbara 
tekniska lösningar” och ”områdets karaktär”, varför även denna 
miljökonsekvensbeskrivning använder dessa rubriker. Konsekvenserna beskrivs 
på en översiktlig nivå. Vid framtagande av detaljplaner tas djupare utredningar 
och bedömningar fram. 

Vidare kan planen antas ha bäring på följande miljömål: 
• god bebyggd miljö/ett rikt odlingslandskap/ett rikt växt- och djurliv (hälsosam 
livsmiljö, natur- och kulturvärden) 
• ingen övergödning/grundvatten av god kvalitet (hållbara VA-lösningar) 

Något som ytterligare diskuteras är hur planen hanterar miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 
 

Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen är hela Kinna/ Västra Sund; halvön från  
Koppsängsvägen  i norr med Sundet och Kyrkviken som avgränsning i öster och 
Glafsfjorden  i söder och väster.  
 

Nollalternativ 
MKB:n ska även innehålla en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs, dvs ett nollalternativ. 
Nollalternativet innebär i detta fall att bebyggelsen i Västra Sund utvecklas utan 
att en fördjupad översiktsplan upprättas. Dock förutsätts att en plan för VA-
verksamhetsområde tas fram för att säkra kvaliteten på dricksvatten- och 
spillvattenlösningar i området. 
 

Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inga generella rekommendationer och riktlinjer finns 
för bebyggelse i olika landskapstyper samt att de olika delområdenas särskilda 
förutsättningar för bebyggelse är dåligt kända. Byggnaders utformning och 
placering avgörs då från fall till fall i bygglovsprocessen vilket kan resultera i 
förlust av landskaps- och kulturmiljövärden i Västra Sund genom att 
tillkommande spridda etableringar ej tar hänsyn till områdets karaktär. 
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Planen 
Planområdet indelas i obebyggda områden, odlingslandskapet samt områden med 
befintlig tätare bebyggelse. Planen redogör för hur olika identifierade värden inom 
dessa respektive områdeskategorier ska beaktas i samband med 
bebyggelseutveckling. I planen beskrivs också ett antal delområden under varje 
områdeskategori. För varje delområde anges riktlinjer för bebyggelse och 
utvecklingsbara värden. Sammantaget bedöms i storleksordningen 50 bostäder 
maximalt kunna tillkomma i områden med befintlig bebyggelse och ytterligare ett 
femtio- till hundratal i obebyggda områden. 
 

Konsekvenser av planen 
Planen pekar på möjligheterna till ytterligare bebyggelse i Västra Sund. Dock 
finns ett antal framtagna generella rekommendationer, områdesspecifika 
rekommendationer samt riktlinjer för delområden för att möjliggöra ny 
bebyggelse alternativt om- och tillbyggnad. Dessutom återfinns i dokumentet 
utvecklingsbara värden som grundar sig i kunskaper utifrån ett såväl lokalt som 
nationellt perspektiv. Vissa rekommendationer anger hänsyn till 
kulturmiljövärden; något som kan leda till mycket komplicerade avvägningar i 
bygglovsprocessen. 

Ett generellt villkor för bebyggelseutveckling i Västra Sund är hållbara lösningar 
för dricks- och spillvatten. Arvika kommun har därför inrättat ett VA-
verksamhetsområde i Västra Sund. Samtliga bebyggda delområden som hanteras i 
den fördjupade översiktsplanen, utom Alviken, ingår i verksamhetsområdet för 
VA och kommer därför att uppfylla kraven på hållbara VA-lösningar inom snar 
framtid. 
 

Hållbara tekniska lösningar 

Dricks- och spillvatten 

Ett av planens syften är att skapa förutsättningar för goda boendemiljöer. Västra 
Sund har sedan lång tid tillbaka problem med dricksvattenkvalitet i enskilda 
brunnar samt problem med bristfälliga avloppsanläggningar. Enskilda 
dricksvattenbrunnar har problem med såväl radon som inläckage av avloppsvatten 
från intilliggande enskilda avloppsanläggningar. Även problem med inträngning 
av relikt saltvatten i dricksvattnet finns. 

Genom Arvika kommuns inrättande av VA-verksamhetsområde för Västra Sund, 
säkras långsiktiga VA-lösningar av god kvalitet i området samtidigt som 
förutsättningar skapas för nybyggnation. 

Den fördjupade översiktsplanen för Västra Sund redogör på ett bra sätt för 
förutsättningarna för utveckling i området med hänsyn taget till rådande VA-
situation. Här framgår att få möjligheter till nybyggnation finns om inte hållbara 
lösningar för VA tas fram. Den lösning som förordas är ett kommunalt dricks- och 
spillvattensystem som via sjöledningar ansluter mot stadens VA-nät. Att bygga 
gemensamhetsanläggningar är ofta förenat med problem, främst avseende 
placering, långsiktig funktionalitet och rent generellt ansvarsfrågan och bedöms 
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därför vara en mindre fördelaktig lösning jämfört med ett kommunalt VA-system. 
Enskilda avloppslösningar är inte ett alternativ, framför allt på grund av platsbrist. 

Det resonemang som förs samt de riktlinjer som anges i planen avseende 
dricksvattenförsörjning och spillvattenlösningar förmodas tillgodose de syften 
som ligger bakom såväl miljökvalitetsnormerna för vatten som miljömålen 
grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Även miljömålet ingen 
övergödning kan sägas vara relevant, då en kommunal spillvattenlösning 
förhindrar utläckage av närsalter från enskilda avloppsbrunnar till Kyrkviken. 
 
Översvämningsrisk 

Ett särskilt sakförhållande som råder i planområdet är att den västra delen vetter 
mot Glafsfjorden och den östra delen mot Kyrkviken. Egentligen är det två delar 
av samma vattenförekomst men Kyrkviken avdelas naturligt mot Glafsfjorden av 
ett smalt sund. Framför allt på grund av den stora översvämningen som drabbade 
Arvika stad år 2000, och de analyser och utredningar som följt därpå, har 
kommunen från Mark- och miljödomstolen fått tillstånd för anläggande av ett 
översvämningsskydd i sundet vilket kommer att undanröja översvämningsrisken 
inom flera av delområdena med strandlinje mot Kyrkviken. 

Planen redogör för dessa förhållanden och påpekar också möjligheten att ett 
tillkommande översvämningsskydd kan ändra förutsättningarna för bebyggelse 
inom delar av planområdet. 

 

Områdets karaktär 

Landskapsbild och kulturmiljö 

De miljömål som antas beröras inom ramen för diskussionen om områdets 
karaktär är främst god bebyggd miljö samt ett rikt odlingslandskap. Planen gör en 
sammanställning av kunskapsläget och anger riktlinjer och rekommendationer för 
bebyggelse, grundat i de olika landskapstypernas förutsättningar. På detta sätt ges 
förutsättningar för att säkra en bebyggelseutveckling i Västra Sund som utgår 
ifrån såväl landskapsbild som kulturmiljö. 
 

Naturvärden 

Utöver målen god bebyggd miljö och ett rikt odlingslandskap berörs även målen 
ett rikt växt- och djurliv genom att väsentliga delar av Västra Sund omfattas av 
strandskydd samt att det dessutom finns platser med intressanta botaniska värden. 
Planen redogör för det kunskapsunderlag som finns att tillgå vad gäller 
naturvärden i området samt för ett resonemang kring vikten av att bevara dessa 
samt även att utnyttja dessa värden för att kunna utveckla ett friluftsliv av hög 
kvalitet, något som dock i huvudsak ligger utanför kommunens rådighet genom att 
marken är i privat ägo. 
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Kumulativa effekter 

Bebyggelsemässigt kan kumulativa effekter uppstå i området. Kumulativa effekter 
innebär i detta fall att bebyggelse tillåts ske successivt, och där varje enskilt 
bebyggelseobjekt inte i större utsträckning påverkar naturvärden, kulturvärden 
eller landskapsbild negativt. På sikt kan dock den totala tillkommande 
bebyggelsen ge stor påverkan. Det är därför av stor vikt att en utförlig diskussion 
förs i samband med bygglovsprövning avseende lokalisering, placering och 
utformning i syfte att säkra allmänna intressen.  

Upprättande av detaljplan i syfte att reglera bebyggelse i ett sammanhang kan bli 
aktuellt om en större exploatering planeras eller om kumulativa effekter kan 
förutses. 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
MKN formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de 
berör. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status, 
medan det för grundvatten finns MKN för kemisk och kvantitativ status.  

Det grundläggande miljömålet i vattendirektivet är att alla vattenförekomster ska 
uppnå god kemisk och kvantitativ status (grundvatten) eller ekologisk (ytvatten) 
status den 22 december 2015.  

Kyrkviken klassas idag som ingående i vattenförekomsten Glafsfjorden. 
Glafsfjorden statusklassas som god kemisk och ekologisk status. Dock visar 
undersökningar på störningar såväl i vattenkemi som ekologi i Kyrkviken och det 
finns också förslag om att dela vattenförekomsten och ge Kyrkviken en egen 
statusklassning, skild från övriga Glafsfjorden. 

Den dominerande problematiken i Kyrkviken är belastningen av näringsämnen, 
framför allt fosfor, som tros bidra till återkommande algblomningar. De största 
bidragen av fosfor till Kyrkviken kommer via tillrinnande vattendrag (Viksälven, 
Sävsjö kanal) samt från reningsverkets utlopp. 

Någon statusklassning för grundvatten i Västra Sund med omnejd finns inte men 
det kan konstateras att rådande situation i stora delar av Västra Sundsområdet med 
ett stort antal enskilda avloppsanläggningar och enskilda dricksvattenbrunnar på 
en förhållandevis liten areal är synnerligen otillfredsställande med tanke på risken 
för inläckage av fekala bakterier i dricksvattnet. Dessutom finns konstaterat 
problem med inläckage av relikt saltvatten i några brunnar. 

Ett VA-verksamhetsområde har inrättats. Syftet med detta arbete är att bygga ut 
ett kommunalt nät för dricks- och spillvatten i stora delar av planområdet vilket 
leder till en hållbar hantering av såväl dricksvatten som spillvatten och borgar för 
att VA i Västra Sund inte utgör en belastning på Glafsfjordens vattenkvalitet eller 
grundvattenstatusen i området. 

 

Konklusion 
Planalternativet innebär att möjligheterna till en långsiktigt hållbar utveckling i 
Västra Sund stärks. Planen anger såväl generella som specifika hänsyn och 
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rekommendationer samt riktlinjer för hur en utveckling bör ske inom de beskrivna 
delområdena. Därmed har förutsättningarna för att skapa hållbara tekniska 
lösningar samt att värna områdets karaktär och värden utretts i hög utsträckning. 
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