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Plankarta med bestämmelser (separat kartblad)
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Särskilt utlåtande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att förbättra trafiksituationen runt Fagerås skola
och Fageråshallen samt att utöka parkeringsytan. Det sker genom att en
bostadsfastighet i anslutning till infarten från Järnvägsgatan omvandlas
till parkeringsplats samt att området ges separata, enkelriktade, in- och
utfarter.
Planen upprättas med s.k. enkelt planförfarande.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Markens
lämplighet

Enligt miljöbalkens 3 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas,
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen
som parkeringsyta med tanke på närheten till skolan och hallen.
Den föreslagna användningen bedöms vara förenlig med intentionerna i
3 kap. 1 §.

Värdefulla
områden

Enligt miljöbalkens 3 kap. 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt
fiskevatten skyddas mot påtaglig skada.
Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall,
enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Föreslagen planering tar inte sådant område som avses ovan i anspråk.
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Riksintressen

Enligt miljöbalkens 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. kan områden av särskild
betydelse i ett nationellt perspektiv klassas som riksintresse. Riksintresseområden skall skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig
skada. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp
som hotar riksintressena.
Planområdet ligger ca 70 meter norr om järnvägen Stockholm-Oslo,
Norge/Vänerbanan.
Samtliga spår och spåranläggningar som tillhör stomnätets infrastruktur
utgör mark- och vattenområden av sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt
miljöbalkens 3 kap. 8 §. Avgränsningen inkluderar även de stationer för
resandeutbyte, bangårdar för godshantering och övriga spåranslutningar
som behövs för att säkerställa tranportfunktionen. Norge/Vänerbanan
ingår i stomnätet.
Områden som är av riksintresse för kommunikationer skall skyddas mot
åtgärders om påtagligt kan försvåra utnyttjandet av anläggningarna. Det
aktuella planområdet ligger nära spårområdet.
Den föreslagna planeringen bedöms dock inte inkräkta på riksintresset.
Vidare ligger planområdet ligger inom Frykensjöarnas avrinningsområde. Sjöarna avvattnas via Norsälven och Vänern. Vänern är bl.a. av
riksintresse för bl.a. yrkesfisket och skulle indirekt kunna påverkas.
Någon risk för detta bedöms dock inte föreligga. Dagvatten kommer att
omhändertas på ett betryggande sätt innan det når recipient.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras
med stöd av 5 kap. miljöbalken. Idag finns miljökvalitetsnormer (MKN)
för utomhusluft vad gäller partiklar (PM 10), kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid och ozon, för olika föreningar i
fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen.

utomhusluft

När det gäller utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer
och uppmätta halter av luftföroreningar i miljöer likt denna för partiklar,
bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand för kvävedioxid.
Minst skillnad mellan normer och uppmätta halter av luftföroreningar
brukar det vara, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i
andra hand för kvävedioxid.
I Kil finns endast en mätning av kvävedioxid och svaveldioxid gjord på
Storgatan i centrala tätorten under vintern 1990-91. Mätresultatet låg då
under gällande miljökvalitetsnormer trots att trafikmängden då var större
än vad den är idag.
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Planen innebär inte att trafikmängden kommer att öka. Trafiken
finns redan etablerad i området och skall bara ges bättre parkeringsmöjligheter.
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Förutsättningarna för att uppfylla normerna utomhusluft bedöms därför
inte påverkas.
fisk- och
musselvatten

Planområdet ligger inom Frykensjöarnas avrinningsområde. Sjöarna
avvattnas via Norsälven och Vänern. Vänern ingår i Naturvårdsverkets
förteckning över fiskvatten som skall skyddas.
Vänern klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna
parametrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, uppslammade fasta
substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebaserade kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar.
Dagvatten kommer att omhändertas på ett betryggande sätt. Ett plangenomförande bedöms därför inte medföra någon ökad risk för att
gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten skall komma att
överskridas.

omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, så som det idag är formulerade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare.
Det kan dock konstateras att bullersituationen inom området knappast
märkbart kommer att påverkas av ett plangenomförande. Trafiken är
redan etablerad i området.

vattenförvaltning

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.
Dagvatten kommer att omhändertas och renas på ett betryggande sätt
innan det når recipienter. Ett plangenomförande bedöms därför inte
påverka möjligheterna uppnå god kemisk och ekologisk sta-tus i våra
vatten.

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget i centrala Fagerås, mellan järnvägsstationen och
Fagerås skola. Fagerås ligger ca nio kilometer väster om centralorten
Kil.
Området avgränsas i väster av infarten till skolan, i norr av skoltomten, i
öster av befintligt flerbostadshus och i söder av Järnvägsgatan.

Areal

Planområdets areal är ca 1250 kvadratmeter.

Markägoförhållanden

Kils kommun äger den berörda marken.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga
planer

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 23 juni
2010, redovisas det aktuella området som en del av tätorten Fagerås
utan närmare precisering.
Den föreslagna planeringen har alltså stöd i gällande översiktsplan.

Detaljplaner,
områdesbestämmelser,
förordnanden
m.m.

Planområdet omfattas idag av detaljplan, förslag till byggnadsplan för
Fagerås stationssamhälle, fastställd av länsstyrelsen den 22 december 1958.
Genomförandetiden är utgången.
Detaljplanen anger bostadsändamål för det aktuella området.

Program förplanområdet

Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas.
Den föreslagna användningen strider inte mot översiktsplanen. Vidare
har ett tidigt samråd med berörda hållits i ärendet i Fagerås skola den 14
december 2006.
Berörda samtyckte till den föreslagna förändringen, inga avvikande
åsikter framfördes.

Behovsbedömning

Detaljplanen bedöms inte medföra någon sådan betydande påverkan
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller andra
resurser som avses i 5 kap. 18 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 § i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att den
behöver föregås av en miljöbedömning/MKB.
Det bedöms inte heller föreligga behov av några andra särskilda undersökningar eller utredningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
topografi
vegetation

Planområdet är i princip plant med nivåer på ca +73,3 meter (RH 00).
Planområdet utgörs idag av en villaträdgårdsanläggning med blomplanteringar, buskar och träd.
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Söder om planområdet, på andra sidan Järnvägsgatan, finns en järnvägspark som utgör ett större sammanhängande grönområde med fler
stora lövträd.

geotekniska
förhållanden

Det har inte gjorts någon geoteknisk undersökning för just det nu
aktuella området.
Erfarenheten från tidigare exploateringsprojekt inom området, bl.a. den
nybyggda idrottshallen och skolan, visar att jorden består av varviga
lerlager.

förorenad
mark

Det finns inga historiska belägg för att det skulle ha förekommit någon
form av verksamhet inom området som kunnat medföra föroreningar av
marken.
Planområdet har utgjort bostadstomt under överskådlig tid och var innan
dess naturmark.

radon

I den översiktliga kartläggningen av förekomsten av markradon som
gjorts inom kommunen bedöms det aktuella området som ett s.k.
normalriskområde.

fornlämningar

Det finns, enligt fornminnesregistret, inga kända fornlämningar inom
planområdet.

Verksamheter
inom
planområdet

Planområdet utgörs idag av en bostadsfastighet.
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utom
planområdet

Söder om planområdet sträcker sig järnvägen med stationshus och
spårområden.

I väster och öster omges planområdet av bostäder i olika former, framförallt enbostadshus. Längre bort i öster, ute vid gamla riksväg 61, ligger
ett äldreboende.
Norr om planområdet ligger Fagerås skola och Fageråshallen, en nyligen uppförd idrottshall.

Bebyggelse
inom
planområdet

Det finns idag två byggnader inom planområdet, ett bostadshus i en och
en halv våningar samt en garagebyggnad.

Byggnaden bedöms vara från 1940-talet. Den har inget dokumenterat
kulturhistoriskt värde och har inte uppmärksammats i kommunens kulturmiljövårdsprogram.
utom
planområdet

Stationshuset i väster är en tvåvånings röd tegelbyggnad från 1870. Den
har uppmärksammats som kulturhistoriskt särskilt värdefull i kommunens
kulturmiljövårdsprogram från 2002.
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I samma rad längs Järnvägsgatan, väster om planområdet, ligger fyra
bostadshus i en och en halv till två våningar med varierat utseende.

Nordväst om planområdet ligger idrottshallen, en vit plåthall med en
lägre omklädningsdel.

Bredvid hallen ligger skolan, en envåningsbyggnad med fasader i rött
tegel och trä.
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I öster ligger ytterligare ett bostadshus, ett mindre flerbostadshus i två
våningar med vita fasader.

Service

Service i viss omfattning finns i Fagerås bl.a. en bensinstation med kiosk
och ett bibliotek.
Service i övrigt finns inne i Kil, avståndet dit är ca nio kilometer.

Friytor

Friytor finns i anslutning till skolan. Vidare finns ett parkliknande område
längs järnvägen kring stationsbyggnaden.
Läget i övrigt innebär korta avstånd till natur- och rekreationsområden.

Trafik
biltrafik

Skolområdet angörs idag via en smal infart från Järnvägsgatan.

Vid vissa tidpunkter på dagen och vid evenemang i Fageråshallen blir
trafiksituationen i området rörig och oklar.
Parkeringsplatser söks då inne på skolgården och en ur trafiksäkerhetssynpunkt olämplig blandning av biltrafik och oskyddade trafikanter, barn,
uppstår.
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parkering

Antalet parkeringsplatser är idag litet. De ligger inne på skolgården och
täcker knappt skolpersonalens behov.

kollektivtrafik

Busstrafik och tågtrafik i viss omfattning betjänar idag Fagerås.
Restiden till Kil med buss är ca 10 minuter och till Karlstad ca 35
minuter.

gång- och
cykeltrafik

Inom Fagerås finns inget sammanhängande GC-vägnät utbyggt.
Längs gamla riksväg 61 finns trottoarer på båda sidor och GC-väg
i vissa avsnitt.
I övrigt sker GC-trafiken på s.k. blandtrafikgator.

Störningar
buller
farliga godstransporter

Buller och vibrationer från järnvägstrafiken förekommer i viss omfattning.
På järnvägen transporteras farligt gods i viss omfattning.
Avståndet från planområdet till järnvägsspåret är ca 70 meter.
Enligt rapport 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse, Länsstyrelsen i
Stockholms län, ses 25 meter som ett acceptabelt avstånd mellan parkering och järnvägsspår.

Teknisk
försörjning

Kommunala ledningar finns framdragna till området.

FÖRÄNDRINGAR
Natur
topografi

vegetation

Några förändringar kommer inte att ske bortsett från mindre justeringar
för att klara vattenavrinning m.m.
Avskärmande och inramande vegetation kommer att planteras i parkeringsytans randzoner.
Det som särskilt skall beaktas är att omkringliggande bostadsfastigheter
skyddas mot störande ljuskäglor. Det är då samtidigt viktigt att vara uppmärksam på vilken vegetation som väljs och hur den placeras så att inte
farliga sikthinder uppstår.
Bestämmelse om att plantering skall anordnas har införts i planen.

geotekniska
förhållanden
förorenad
mark

Inga ytterligare utredningar eller särskilda åtgärder behöver vidtas.
Om det i samband med markarbeten inom planområdet skulle upptäckas markföroreningar eller misstänkt markföroreningar skall kontakt
tas med tillsynsmyndigheten dvs. miljö- och byggnadsnämnden.
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radon

Den föreslagna markanvändningen är av sådant slag att förekomsten av
eventuellt markradon saknar relevans.

fornlämningar

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen.
Om det i samband med exploatering eller andra arbeten, skulle påträffas
fornlämningar eller misstänka fornlämningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Verksamheter

Planområdet kommer att utgöras av allmän platsmark och fungera som
parkeringsresurs framförallt för Fagerås skola och Fageråshallen.

Bebyggelse

Byggnaderna inom planområdet kommer att rivas, i övrigt kommer ingen
förändring att ske.

Service

Inga förändringar kommer att ske.

Friytor

Inga förändringar kommer att ske.

Trafik
biltrafik

I samband med plangenomförandet kommer den nuvarande tillfartsvägen från Järnvägsgatan att enkelriktas och fungera enbart som utfart.
I planområdets västra kant läggs en ny enkelriktad infart och däremellan
den nya parkeringsytan.

parkering

Detta ger vid högtrafik ett bättre flöde inom området och bedöms öka
trafiksäkerheten.
Plangenomförandet innebär att 30 nya parkeringsplatser tillförs området.

gång- och
cykeltrafik

Inga förändringar kommer att ske.

Störningar
buller

Den nya markanvändningen är inte bullerkänslig.
När det gäller störningar för omgivningen så kommer ingen förändring
att ske vad gäller trafikmängden jämfört med idag. Däremot bedöms
förändringarna i trafikflödet och den tillkommande parkeringsytan bidra
till att störningarna för omgivningen vid högtrafik kommer att minska.

farliga godstransporter

Avståndet från den nya parkeringen till järnvägen är så stort att några
särskilda åtgärder inte behöver vidtas.

Teknisk
försörjning

Dagvattnet kommer att anslutas till det lokala dagvattensystemet.
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Administrativa
frågor

Planens genomförandetid är satt till fem (5) år från den dag planen
vunnit laga kraft.

Konsekvenser
av planens
genomförande

Ett plangenomförande innebär en visuell förändring för omgivningen.
Ett bostadshus med trädgård som funnits på platsen länge ersätts av en
parkeringsyta. Att byggnaden försvinner innebär också att skolan och
idrottshallen kommer att synliggöras på ett annat sätt än tidigare från
Järnvägsgatan.
Förhoppningsvis innebär det också förbättringar för omgivningen. Skolans parkeringsbehov tillfredsställs och den oordning som uppstått vad
avser trafik och parkering vid evenemang i idrottshallen ges en lösning.
Den vilda parkeringen ersätts av en mera ordnad och in- och utfarter ges
en mer strukturerad utformning.
Med planteringar som skyddar omgivande bostadshus mot störande
ljuskäglor och inramar parkeringsytan kan området ges en grön karaktär.
Sammantaget bör störningarna för boende i området minska och trafiksäkerheten öka samtidigt som ett dokumenterat parkeringsbehov tillfredsställs.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av planen har stadsarkitekt Göran Grönkvist och byggingenjör Mari Andersson medverkat.
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Jan Erik Engström
arkitekt SAR/MSA
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen upprättas med s.k. enkelt planförfarande.

Tidsplan
planprocessen

Beslut om samråd
Samråd med berörda samt remiss till
myndigheter och kommunala nämnder
Antagande
Laga kraft

parkeringsplatsen

Genomförandetidtid

Ansvarsfördelning

MBN september -10

oktober -10
MBN januari -11
februari -11

Parkeringsplatsen med tillhörande in- och utfart kan iordningställas när
erforderliga planbeslut är fattade, bygglov erhållits och kommunala
medel ställts till förfogande.

Planens genomförandetid är satt till fem (5) år från lagakraftdatum.

Kils kommun ansvarar för hela genomförandeprocessen.
Kommunen genom miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för:
-

behovsbedömning,
planarbete,
planprövning, och
bygglovsprövning.
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Kommunen genom tekniska förvaltningen ansvarar för:
-

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder,
bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med
myndigheter och andra, samt
iordningsställande av parkeringen och anslutande ytor.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Parkeringsytan och lokalgatan skall planmässigt läggas till den fastighet
där övrig allmän platsmark inom området ligger.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunens totala kostnader för plangenomförandet beräknas till ca
980 000 kronor.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av genomförandebeskrivningen har byggingenjör Mari
Andersson medverkat.

2010-12-10

Jan Erik Engström
arkitekt SAR/MSA
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(Lund 4:36 och del av Lund 4:4)
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Ett detaljplaneförslag har upprättats med enkelt planförfarande för Lund
4:36 och del av Lund 4:4 i Kils kommun.
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 20 oktober till och
med 22 november 2010.
Samråd har skett brevledes med länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, övriga myndigheter, sakägare och andra som bedömts ha
väsentligt intresse av förslaget.
Yttranden som kommit in under samrådsskedet och kommunens kommentarer till dessa framgår av bilaga 1.
Inkomna synpunkter har resulterat i smärre kompletteringar av plan- och
genomförandebeskrivningen.

BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER
SAMRÅDSSKEDET

REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

En viss komplettering av planbeskrivningen har skett.
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

kommentarer se föregående sida
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REGIONALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

Genomförandebeskrivningen har kompletterats.
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----
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KOMMUNALA YTTRANDEN

KOMMENTARER

----

2010-12-10

Mari Andersson
byggingenjör
Kils kommun
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