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Planbeskrivning

Kartan är hämtad från Lantmäteriets topografiska webbkarta.

Detaljplan för Älgen 9
FASTIGHETSBETECKNING ÄLGEN 9
KILS KOMMUN
VÄRMLANDS LÄN
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1 Inledning
BAKGRUND
Fastigheten Älgen 9 är belägen i Kils tätort och idag bebyggd med samlingslokal och
bostadshus. Ägaren till fastigheten Älgen 9 önskar stycka av den del av fastigheten som
används för bostadsändamål. Området omfattas av detaljplan (detaljplan för kvarteret
Älgen, fastställd 1984) som för aktuell del anger markanvändningen ”samlingslokaler
samt i vissa fall handel/hantverk”. Med anledning av gällande planbestämmelser är inte
en ändamålsenlig avstyckning möjlig och en ny detaljplan föreslås för att kunna
genomföra önskvärda fastighetsåtgärder.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att säkerställa pågående markanvändning och att pröva möjligheten
för bostadsändamål på del av fastigheten Älgen 9. Detta för att kunna genomföra en
efterföljande avstyckning av bostadsfastighet. Planen syftar även till att pröva möjligheten
till centrumändamål för resterande del av fastigheten Älgen 9.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:
•

Denna planbeskrivning

•

Undersökning om betydande miljöpåverkan

•

Plankarta

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redovisar inkomna synpunkter.
Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande som redovisar inkomna synpunkter.

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Tolkning ska ske enligt
bestämmelser efter 2015-01-01.
Planbesked - Samråd - Granskning - Antagande - Laga kraft - Bygglov
Preliminär tidsplan:
Beslut om planläggning

2018

Samråd

september – 19

Granskning

maj-20

Antagande MN

augusti – 20

Laga kraft

september – 20

PLANDATA OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet är beläget i kvarteret Älgen i centrala Kil. Kvarteret omfattar i huvudsak
bostadsbebyggelse i olika former såsom enbostadshus, radhus och flerbostadshus.
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Planområdet avgränsas i norr av Långgatan, i söder av Sannerudsgatan, i öster av
Hagagatan och i väst av Östra Torggatan. Planområdets areal är ca 2 240 m2.
Marken inom det berörda området är privatägd.

2 Tidigare ställningstaganden
PLANUPPDRAG
Myndighetsnämnden fattade den 2018-06-07, MN § 45, följande beslut:
”Myndighetsnämnden beslutar att meddela ett positivt planbesked för Älgen enligt PBL
2010:900. Planavtal ska tecknas med kommunen.”

ÖVERSIKTSPLAN
I översiktsplanen (2010) utgör planområdet en del av det område som tillhör
stationssamhället samt omfattas av utvecklingsprogram för centrala Kils tätort.
Den aktuella detaljplanen anses ha stöd i gällande översiktsplan.

DETALJPLANER
Det aktuella området omfattas i dag av en detaljplan, ”Stadsplan för kvarteret Älgen”,
som vann laga kraft 1984. Planen anger samlingslokaler samt i vissa fall handel/hantverk
för det aktuella området.
Planens genomförandetid är utgången.

Figur 1. Gällande detaljplan ”Stadsplan för kv Älgen”, 1984.
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt genomförd undersökning av betydande miljöpåverkan som genomfördes 2019-0822 bedöms inte markanvändning och genomförandet av detaljplanen medföra sådan
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra
resurser att det finns krav på att göra en miljöbedömning enligt PBL eller MB av planen.

3 Avvägning enligt miljöbalken
MILJÖBALKEN
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande
annan lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver
särskilt beaktas;
2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planområdet används idag för ändamålet som föreslås i planförslaget, användning för
centrum och bostad. Dessa användningar är av betydelse i ett centralt läge för att
möjliggöra en levande tätort/stad. Ur allmän synpunkt bedöms föreslagen användning
utgöra en god hushållning av marken.
Planändringen bedöms vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna.
3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och
vattenområden, främst riksintressen.
Inga riksintressen berörs vid planläggning.
4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Inga riksintressen berörs vid planläggning.
5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. I dag finns det
särskilda miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477), för olika föroreningar i
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt för

vattenförvaltningen SFS 2004:660).

Utomhusluft

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, ben-sen, fina partiklar (PM10 och PM2,5),
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. Planområdet är inte
närbeläget någon högt trafikerad gata eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna
påverka luftkvaliteten. I Kil finns mätningar gjorda på Storgatan för kvävedioxid under
2012 och för bensen under 2013. Mätningarna visar att normerna för kvävedioxid och
bensen klaras med bred marginal.
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Planändringen medför ingen förändring i faktisk användning av området och bedöms
därmed inte heller medföra någon ökad trafikbelastning med tillhörande utsläpp.
Planförslaget bedöms inte medföra att MKN för utomhusluft överskrids i området.
Fisk- och musselvatten
Planområdet ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde och avvattnas via Nedre
Fryken, Norsälven och Vänern. Vänern ingår i Naturvårdsverkets förteckning över
fiskevatten som skall skyddas.
Dag- och spillvatten inom området är anslutet till kommunens ledningsnät och
omhändertas innan det når recipienten. Ett plangenomförande bedöms inte medföra
någon risk för att gällande MKN för fisk- och musselvatten kommer att överskridas.
Omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, gäller egentligen bara
skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 100
000 invånare.
Planområdet bedöms inte vara utsatt för eller ge upphov till bullerstörning som påverkar
MKN för omgivningsbuller.
Vattenförekomster
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvatten. Inom
vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska och ekologiska status gjorts
och miljökvalitetsnormer har antagits.
Enligt kommunens dagvattenplan omfattas planområdet av avrinningsområde för
Hyndalsån. Hyndalsån benämns som Tollerudsbäcken på VISS. Statusklassningen inom
förvaltningscykel 3 (2017-2021) för vattendraget är dålig ekologisk status och uppnår ej
god kemisk status. Vattendraget bedöms ha dålig status baserat på bedömningen av
bottenfauna, som har otillfredsställande status och totalfosfor (näringsämnen) som har
dålig status med god tillförlitlighet. Bedömningen styrks av kvalitetsfaktorn konnektivitet
som har måttlig status pga. att fisk inte kan vandra naturligt i vattendraget. Bedömningen
är samma som vid förra klassificeringen. Påverkanskällor bedöms vara närliggande
reningsverk samt markanvändning såsom jordbruk. Målet är att uppnå god kemisk status
samt god ekologisk status 2027. Tollerudsbäcken mynnar i Norsälven som i sin tur
klassas som måttlig ekologisk status och bedöms främst ha problem med
flödesförändringar orsakat av regleringar.
Ett plangenomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå god kemisk och
ekologisk status i vatten då markanvändningen är pågående och därmed inte bedöms
tillföra ytterligare föroreningshalter och på så vis inte äventyra MKN.
Dag- och spillvatten är anslutet till det kommunala ledningsnätet och tas omhand innan
det når recipienten.
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7 kap. MN – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000
m.m.
Område för detaljplan omfattas inte av skydd av naturen enligt 7 kap. MB.

4 Förutsättningar och förändringar
NATUR OCH KULTUR
MARK, VEGETATION OCH STADSBILD
Planområdet utgörs av ett bebyggt kvarter i de centrala delarna av Kils tätort. Området är
flackt och ianspråktaget för bebyggelse och tomtmark. Stor del av marken är hårdgjord.
Gräsmatta finns i anslutning till bostadshuset. Lövhäck avgränsar bostadstomten mot
gata. Området är flackt. Inom planområdet finns en alm. Almträd har på senare år i stor
utsträckning drabbats av almsjuka (en aggressiv svampsjukdom som leder till blockering
av vattentransport i trädet, på kort tid vissnar trädet och dör sedan snabbt) och kommit
att utglesas till den grad att den nu betraktas som akut hotad.
PLANFÖRSLAG

Då planförslaget medger pågående användning och befintlig bebyggelse bedöms inte
planförslaget komma att påverka stadsbilden inom området. Planförslaget innebär att
komplementbyggnad skulle kunna uppföras i den västra delen av planområdet (++++).
Detta bedöms vara förenligt med den bebyggelsestruktur och tradition som finns i
området. Marken som planläggs som bostadsändamål kan till följd av planförslaget
komma att nyttja en större andel av tomtmarken för friyta, vilket skulle kunna ge en något
större andel vegetation i området. Planen föreslår ett bevarande av almträdet. För att
säkerställa almen inom fastigheten föreslås bestämmelse om att träd får endast fällas om
trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk (n1).
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Enligt SGU:s jordartskartering utgörs jorden inom planområdets sydöstra del av
postglacial finsand och resterande del av planområdet består av glacial lera. Det har inte
gjorts någon särskild geoteknisk undersökning i samband med den aktuella
planläggningen, däremot har det tidigare gjorts undersökningar i närområdet.
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Figur 2. SGU:s jordartskarta visar postglacial finsand (orange yta) och glacial lera (gul yta).

För södra delen av kvarteret Timmermannen finns en geoteknisk undersökning gjord av
SWECO VBB AB, daterad 30 januari 2004. Den visar att jordlagerföljden inom området
är mycket skiktad och utgörs av lera, silt och sand. Överst förekommer 0,2-0,5 meter med
vegetationsjord eller asfalt och grusig sand som underlagras av ca 1-1,5 meter siltig
torrskorpelera. Under torrskorpeleran följer generellt ett ca 3 meter tjockt lager av lera på
ca 2-5 meter djup under markytan. Därunder följer lager av varierande lera, silt och sand.
Leran är troligtvis mycket siltig. Omkring 10 meter under markytan och därunder följer
friktionsjord. Slagsonderingar utfördes som visade att djupet till fast botten troligtvis
varierade mellan 20-30 meter. Grundvattenytan låg vid tiden för undersökningen ca 0,5
meter under markytan. Kv. Timmermannen är beläget norr om planområdet, inom
utpekat område för glacial lera enligt SGU:s jordartskarta.
PLANFÖRSLAG

Kunskaperna kring de geotekniska förhållandena bedöms tillräckliga som underlag för
detaljplanearbetet, inga väsentliga förändringar förväntas ske i och med ett
plangenomförande. I samband med eventuella framtida bygglovsprövningar kan det
komma att ställas krav på geoteknisk undersökning för att säkerställa grundläggning i
förhållande till ny placering och laster.
BIOTOPSKYDD
Det finns en allé på den intilliggande fastigheten Älgen 7. Alléer omfattas av generellt
biotopskydd enligt 7 kap. 11§ miljöbalken. Inom biotopskyddsområden får det inte
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan
medge dispens om särskilda skäl föreligger.
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PLANFÖRSLAG:

Ett plangenomförande bedöms inte påverka biotopskyddet, allén är belägen inom annan
fastighet.

Figur 3. Bilden visar allé på fastigheten Älgen 7.

MARKRADON
1992-10-13 gjordes en översiktlig markradonundersökning i kommunen och det aktuella
området redovisas som ett lågriskområde för markradon. Det bör påpekas att
mätningarna är mycket översiktliga och att stora variationer kan förekomma inom
begränsade geografiska områden.
PLANFÖRSLAG

Inga åtgärder föreslås i planen då området utgör lågriskområde.
FÖRORENAD MARK
Länsstyrelsen har inventerat områden där det tidigare har bedrivits eller idag bedrivs
verksamhet som kan orsaka föroreningar. Inom fastigheten Älgen 9 finns utpekande av
potentiellt förorenat område där det tidigare har funnits ett bryggeri. Älgen 9 har
bedömts utgöra klass 4- liten risk. Riskerna är uppdelade i klasser utifrån en bedömning
av vilka risker för människa och miljö de skulle kunna ge upphov till. Länsstyrelsen har
valt att inte prioritera Älgen 9 i det fortsatta utredningsarbetet.
PLANFÖRSLAG

Planförslaget innebär ingen förändring i den faktiska markanvändningen. Området är
bebyggt sedan en längre tid tillbaka och användningen är etablerad på platsen.
Med anledning av att länsstyrelsen bedömer området inneha ”liten risk” för
markförorening, bedöms det inte motiverat att genomföra vidare utredningar i detta

9

GRANSKNINGSHANDLING 2020-05-07

skede. Vid ett framtida bygglovsärende eller åtgärd som kräver marklov kan det bli
aktuellt med vidare utredning av förekomst av markförorening.
FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
PLANFÖRSLAG

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen
(1988:950). Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten påträffas
fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten,
dvs. länsstyrelsen.
TILLGÄNGLIGHET
Den övergripande tillgängligheten till planområdet är god med tanke på områdets
belägenhet i centrala Kil. Marken är flack och ansluter väl till Hagagatan och omgivande
marknivåer.
Den befintliga bostaden är inte tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet idag med sin
trappa upp till entrén.
PLANFÖRSLAG

Vid bygglovsprövning kan det komma att ställas krav på tillgänglighetsanpassning. Det
finns plats för att bygga en ramp till bostadshuset så entrén nås.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
BEBYGGELSE OCH GESTALTNING
Planområdet omfattar ett enbostadshus samt en byggnad som innehåller mindre
verksamheter. Bostadshuset är uppfört i två våningar med en byggnadshöjd på cirka 5,5
meter, fasad i ljus puts och tegeltak. Byggnaden är belägen längs Hagagatan.
Verksamhetsbyggnaden är uppförd i en våning i den vinkel som är placerad med gavel
mot Hagagatan, övriga delar av byggnaden är centralt placerad inom planområdet och är
uppförd i två våningar med en högsta byggnadshöjd på cirka 6 meter, fasad i rött tegel
och tegeltak. Verksamhetslokalerna inrymmer idag ett gym, en yogaakademi, ett
telefonmuseum samt hyrs en del ut till Kils bryggeri.
I närområdet förekommer en varierande andel av bostadsbebyggelse av såväl
flerfamiljshus, parhus och villor. Färgsättning och fasadmaterial varierar i området.
PLANFÖRSLAG

Planförslaget avser säkerställa det bostadshus som är beläget på fastigheten idag. Här
föreslås markanvändningen bostad (B), med en högsta byggnadshöjd på 5,5 m samt en
största byggnadsarea på 30% av fastighetsarean inom egenskapsområdet (e1).
För övriga delar av kvarteret föreslås fortsatt markanvändningen centrum (C). Centrum
är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för
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kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Markanvändningen för centrumändamål
föreslås ges en största byggnadshöjd på 6 meter för att medge befintlig bebyggelse med en
största byggnadsarea på 45% av fastighetsarea inom egenskapsområdet. På den inre
delen av fastigheten föreslås endast komplementbyggnader medges (++++). Detta
bedöms vara förenligt med den bebyggelsestruktur och tradition som finns i området.

Figur 4. Vy från Hagagatan visar verksamhetsbyggnad. T h i bild syns den södra gaveln av bostadshuset.
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Figur 5. Vy från Hagagatan över bostadshuset med bakomliggande verksamhetslokal.

SERVICE OCH ARBETSPLATSER
Närmaste skola är Sannerudsskolan, omkring 600 meter väster om planområdet, med
verksamhet för år F-9. Vårdcentral finns ca 550 meter söder om planområdet, närmaste
sjukhus finns i Karlstad.
Kommersiell service finns i Kils centrum med bl.a. flera livsmedelsbutiker.
Flertalet arbetstillfällen finns i centrala Kil.
PLANFÖRSLAG

Planen föreslås centrumanvändning (C) vilket medger för centralt belägna
serviceetableringar inom planområdet. I övrigt föreslås ingen förändring av
serviceutbudet.

LEK, REKREATION OCH VATTENOMRÅDEN
I nära anslutning till planområdet ligger Gröna Torget med lekplats, grönyta samt
boulebanor.
Större sammanhängande rekreationsområden finns bl.a. norr om Kils tätort, vid
Frykstahöjden, bl.a. i form av spåranläggningar för motion. Avståndet dit är ca 3,5
kilometer.
Vid Nedre Fryken finns även en kommunal badplats, avståndet dit är ca 4 kilometer.
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PLANFÖRSLAG

Ingen förändring föreslås.

GATOR OCH TRAFIK
GATUNÄT OCH PARKERING
Planområdet nås österifrån via Hagagatan som bl.a. ansluter Storgatan norrut. På
Hagagatan uppmättes trafiken år 2004 till 900 fordon per årsmedeldygn. Denna mätning
gjordes innan tre flerfamiljshus uppfördes på kvarteret Timmermannen. Det har gjorts en
uppskattning att dessa tre flerfamiljshus medför ett tillskott som ger en total
årsmedelsdygnstrafik på 1250 fordon på Hagagatan. 3 % beräknas vara tung trafik.
Den skyltade hastigheten på Hagagatan är 40 km/tim.
Infart till verksamheterna sker i den norra delen av planområdet.
Parkeringsyta finns centralt inom planområdet idag som förser både verksamheterna och
bostadshuset. För att angöra parkeringsplatserna i den västra delen av fastigheten
tillhörande verksamheterna behöver man passera bostadshuset.
PLANFÖRSLAG

Ingen förändring på gatunätet föreslås och planförslaget bedöms inte ge upphov till
någon trafikökning i området då föreslagen markanvändning pågår. Infart till området
föreslås ske såsom idag. För att säkerställa detta föreslås bestämmelse om markreservat
för gemensamhetsanläggning (g1) på bostadstomt samt bestämmelse om att marken inte
får förses med byggnad (:::::) på kvartersmark.
Ytterligare parkeringsplatser bedöms inte behöva anordnas. Planförslaget innebär dock
att del av parkeringsytan centralt i området övergår till bostadsändamål. Förslaget lyder
att verksamheterna fortsatt kan nyttja parkeringsmöjligheterna i den västra delen av
fastigheten.
Trafiksäkerheten inom området bör beaktas genom tydlig avgränsning mellan
bostadstomt och verksamhetstomt.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gång- och cykelnätet är välutbyggt inom tätorten med bl. a. en gång- och cykelväg som
löper i planområdets norra del längs Långgatan som ansluter Gröna Torget, Storgatan
och Sannerudsskolan.
PLANFÖRSLAG

Planförslaget föranleder ingen förändring eller utbyggnad av gång- och cykelnätet.
KOLLEKTIVTRAFIK
Kil är en internationell järnvägsknut där fyra järnvägslinjer sammanstrålar,
Värmlandsbanan, Norge/Vänerbanan, Bergslagsbanan och Fryksdalsbanan. Närmaste
hållplats för buss finns vid Kils resecentrum som ligger i anslutning till järnvägsstationen.
Både tåg och buss trafikerar sträckan Kil – Karlstad flera gånger om dagen.
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Till resecentrum är det cirka 350 meter från planområdet.
PLANFÖRSLAG

Ingen förändring föreslås.

STÖRNINGAR OCH RISKER
BULLER OCH RISKER
Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för
bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65
dBA.
Med hänsyn till planområdets belägenhet i stadsmiljö med föreslagen bostad placerad vid
Hagagatan har en beräkning av trafikbuller gjorts. För beräkningen har Tyréns app
”Nordic Road Noise” använts som är baserad på den nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller. För beräkningen anges data för bl.a. trafikflöde, hastighet samt på vilket
avstånd från vägen man önskar få en bullerindikation. Baserat på ett byggnadsavstånd på
10 meter från gata med en ÅDT på 1300 fordon (4% tung trafik), en angiven
hastighetsgräns på 40 km/h och hårdgjord markyta visar resultatet en ekvivalent nivå på
57 dBA och max. nivå på 82 dBA. Resultatet visar att förordningens gränsvärden klaras
vid fasad. Uteplats finns i skyddat läge mot väster, in mot gården omgivet av bebyggelse.
PLANFÖRSLAG

Planförslaget bedöms inte föranleda några åtgärder med anledning av bullerstörning.
FARLIGT GODS
På järnvägen transporteras farligt gods i viss omfattning. Avståndet mellan planområdet
och järnvägen är ca 250 meter.
Det finns en vägledning om riskhantering i fysisk planering som föreslår en zonindelning
som underlag för att bedöma riskerna inom ett avstånd av 150 meter från järnvägen.
PLANFÖRSLAG

Planområdet ligger ca 25o meter ifrån järnvägen och en bedömning att någon särskild
hänsyn inte behöver tas till riskerna kring transporter av farligt gods på järnvägen har
gjorts.
ÖVERSVÄMNING
Enligt rapporten Skyfallskartering Värmlands län, Grums, DHI, februari 2017 har
Länsstyrelsen i Värmland låtit ta fram utredningar om översvämningsrisker med hänsyn
till pluvial översvämning (skyfall). Utredningen har tagits fram utifrån ett antal
parametrar såsom dagvattensystemets kapacitet, markens infiltrationsförmåga,
regnbelastning samt andra fasta parametrar som grund för beräkningar. För aktuellt
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område innebär detta att de hårdgjorda ytorna vid ett 100-års-regn riskerar att
översvämmas mellan 0,1–0,3 meter samt att en avgränsad del av denna yta kan
översvämmas upp till 0,5 meter.

Figur 6. Utdrag ur länsstyrelsens skyfallskartering för Kil, planområdets lokasliering är rödmarkerat.

I ett s.k. Köpenhamnsscenario visar resultatet på en något förvärrad situation (mindre del
av planområdet riskerar att översvämmas upp till 1 meter), men detta bedöms inte vara
dimensionerande.
Befintlig bebyggelse och infart bedöms inte översvämmas vid ett 100-årsregn och infarten
bedöms endast begränsat påverkas vid ett Köpenhamnsregn.
PLANFÖRSLAG

Planförslaget bedöms inte föranleda några åtgärder med anledning av risk för
översvämning vid skyfall.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
DRICKS-, SPILL- OCH DAGVATTEN
Fastigheten Älgen 9 är anslutet till det kommunala VSD-nätet.
PLANFÖRSLAG

Vid avstyckning kommer en ny VSD-anslutning att krävas till den nya fastigheten. I övrigt
föreslås inga förändringar.
VÄRME
Det finns ingen fjärrvärme inom planområdet.
PLANFÖRSLAG

Värmeförsörjning avses ske genom enskilda lösningar. Bebyggelsens värmeförsörjning
föreslås ske med långsiktigt hållbara energilösningar.
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EL
Elförsörjning finns inom området där Ellevio är nätägare.
PLANFÖRSLAG

Ingen ändring föreslås.

TELE OCH IT
Tele- och fibernät finns inom området, Skanova Access är nätägare. Fiber är inte indraget
till Älgen 9 men finns förberett.
PLANFÖRSLAG

Det finns möjlighet att få fiber till fastigheten/fastigheterna.

AVFALL
Avfallshanteringen sker inom planområdet idag enligt kommunens renhållningsordning
och avfallsplan. Älgen 9 har ett renhållningsabonnemang för fastigheten.
Kommunens återvinningscentral finns vid Lersätter, väster om Kils tätort. Närmaste
återvinningsstation ligger drygt 280 meter nordöst om planområdet.
PLANFÖRSLAG

Vid avstyckning kommer den nya fastigheten behöva ha ett eget
renhållningsabonnemang. Hantering kommer ske enligt kommunens
renhållningsordning.

5 Konsekvenser av planens
genomförande
Planens genomförande innebär ett säkerställande av pågående markanvändning. Inga
större förändringar bedöms ske till följd av ett plangenomförande. En konsekvens till
följd av planförslaget är att bostadsfastighet kan avstyckas och mer friytor kan skapas
inom bostadstomt.

6 Genomförandefrågor
Detta avsnitt redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågornas beskrivning har ingen
rättsverkan utan ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
LOVPLIKT
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är satt till fem (5) år från den dag planen vunnit laga kraft.
PLANAVGIFT
Ingen planavgift ska tas ut i samband vid bygglov då planavgift redan är erlagd av
exploatör.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
•

planarbete

•

eventuell bygglovsprövning

•

grundkarta, nybyggnadskarta

Lantmäteriet ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
•

fastighetsbildning

Berörda fastighetsägare ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
•

eventuell bygglovsansökan samt kontakter med myndigheter och andra

•

exploatering inom kvartersmark

•

initiera teknisk försörjning inklusive eventuella tillstånd

•

iordningställande av tomtmark

•

initiera erforderliga fastighetsbildningsåtgärder

AVTAL
Ett planavtal har upprättats mellan exploatören (fastighetsägaren till Älgen 9) och Kils
kommun för att reglera kostnaderna i samband med planläggningen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSBILDNING
Plangenomförande förutsätter att en fastighetsbildningsåtgärd kan genomföras. En ny
bostadstomt föreslås styckas av från fastigheten Älgen 9. Fastighetsbildning kan ske med
stöd av planen.
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SERVITUT, GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, SAMFÄLLIGHETER OCH
LEDNINGSRÄTTER
Gemensamhetsanläggning för tillfartsväg föreslås bildas i samband med att
bostadstomten avstyckas.

EKONIMSKA FRÅGOR
Fastighetsägaren för Älgen 9 ansvarar för kostnader till följd av planarbetet, inkluderat
fastighetsbildningsåtgärder.
Planförslaget föranleder inga kommunala kostnader.
Planavgift kommer inte att tas ut. Planavtal har tecknats med fastighetsägaren för Älgen 9
som reglerar kostnaderna för planframställandet.
Kommunala intäkter kommer ske i form av anslutningsavgift för VSD i enlighet med
gällande taxa.

TEKNISKA FRÅGOR
Krav på olika undersökningar och utredningar kan komma att ställas i samband med
bygglovsprövningar såvida det inte bedöms obefogat med hänsyn till åtgärdens ringa
omfattning eller andra omständigheter. Nybyggnadskarta och utsättning kan komma att
krävas i samband med bygglovsprövningar.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen är upprättad av Kils kommun genom Josefin Larsson i samarbete med
stadsarkitekt Daniel Nordholm, SBK Värmland. Inför granskning reviderad av Emma
Johansson, SBK Värmland AB och granskad av Mari Andersson, Kils kommun.
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Daniel Nordholm

Samhällsplanerare

Stadsarkitekt
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