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1. INLEDNING

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

BAKGRUND

Fastighetsägaren till Frykeruds-Mosserud 1:36 önskar
utöka sin byggrätt i syfte att uppföra byggnad för traktor
och redskap samt utökning av huvudbyggnad.
Ett planarbete har tidigare startats i syfte att upphäva gällande byggnadsplan. Ett möte mellan Kils kommun och
Länsstyrelsen Värmland har hållits där ett upphävande bedömdes lämpligt.
I samrådsskedet inkom yttranden från närboenden som
motsatte sig förslaget på grund av borttagande av byggrätter, återinträdande av strandskyddet, att byggnad för
jordbruksändamål kan uppföras bygglovsfritt, eventuella
störningar från jordbruksfordon samt att inhägnade hagar påverkar allmänheten tillgång till området. Ett upphävande påverkar även delar av gemensamhetsanläggning.
Mot bakgrund av de inkomna yttrandena påbörjades en
ny planprocess med att ändra befintlig byggnadsplan.
Ändringen har inför granskning minskat i omfattning efter de synpunkter som inkom under samrådsskedet.

PLANENS SYFTE

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökad
byggrätt.

1.
2.
3.
4.

Denna planbeskrivning
Gällande planbeskrivning
Gällande plankarta, med ändringar rödmarkerade.
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vid en planändring ska handlingarna läsas tillsammans
då ändringen gäller tillsammans med den ursprungliga
planen.
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna
synpunkter.
En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastighetsägare som är berörda av planförslaget.

PLANFÖRFARANDE OCH
TIDPLAN

Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.
Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter.
Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i myndighetsnämnden.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från
beslutet anslagits.
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga
kraft tre veckor efter beslutet anslogs.

Preliminär tidplan

Kungörelse

Samråd

Samrådsredogörelse

Underrä�else

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Samrådsredogörelse

Antagande

Planbesked
Planuppdrag

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Samråd

Granskning

Uppdrag om planläggning		
våren 2020
Samrådsskede			jan 2021
GranskningsGranskning
Antagande
Granskning 			
mars/april 2021Laga kra�
utlåtande
Antagande MN			
augusti 2021
Laga kraft			
september 2021

Laga kra�

Antagande

Laga kra�
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Granskning

Antagande

Laga kra�

Bygglov
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Bygglov

Ovan: Planområdets ungefärliga läge markerat med röd streckad linje.

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet som föreslås ändras är beläget intill Stor Emsen i sydvästra delen av Kils kommun. Planområdet berör
del av Frykeruds-Mosserud 1:36.

En ändring av gällande byggnadsplan bedöms förenligt
med översiktsplanen.

DETALJPLANER

2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För området gäller förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Mosserud 1:36, laga kraft 1980. Planen medger markanvändning för bostadsändamål, fristående hus (BF), vattenområde som ej får överbyggas (V),
vattenområde som får överbyggas med mindre bad- och
båtbryggor (Vb), allmän plats väg samt allmän plats park.
Inom kvartersmark för bostäder får huvudbyggnad uppföras till en största byggnadsarea av 80 m2 samt en komplementbyggnad med största byggnadsarea av 20 m2.

PLANUPPDRAG

Denna planändring
byggnadsplanen.

Planändringsområdet omfattar ca. 1960 m2.

Positivt planbesked har fattats på delegation av samhällsplanerare Mari Andersson, Kils kommun, under våren
2020.

ska

ÖVERSIKTSPLAN

Planområdet är beläget inom område för fritidshusbebyggelse i Kils översiktsplan (2010). Översiktsplanen beskriver en efterfrågan av fritidshustomter vilket inte bedöms
vara aktuellt i aktualitetsprövningen av översiktsplanen
från 2020. Översiktsplanen beskriver vidare att det sker en
omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Inget utpekat utvecklingsområde finns vid Stor-Emsen och jordoch skogbrukets ökade betydelse för hållbar utveckling
lyfts i aktualitetsprövningen.
I förslag till ny översiktsplan (samrådshanding 2021-0610) omfattas området av markanvändning ”Landsbygd”
med avsikten att utveckla landsbygden med areella näringar och utveckling av bostadsbebyggelse.
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Ovan: Gällande byggnadsplan
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läsas

tillsammans

med

ÖVRIGA PROGRAM
OCH POLICYS

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för
vissa områden

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Outbyggda LIS-områden finns längs Stor-Emsens östra
strand varav möjlighet till byggnation av fritidshus finns
i närområdet.

Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan,
daterad 2020-11-23, bedöms inte föreslagen ändrad markanvändning eller genomförandet av upphävandet medföra
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att det
finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk miljöbedömning enligt PBL eller MB av planen.
Tidigare har ett samrådsmöte med Länsstyrelsen Värmland hållits, 2020-04-29, där det bedömdes att ett upphävande ses som lämpligt.
Den aktuella undersökningen om betydande miljöpåverkan för ändring av byggnadsplanen har inte samråtts med
länsstyrelsen utan förutsätts ske under plansamrådet.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT
MILJÖBALKEN M.FL.
MILJÖBALKEN (MB)

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
3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser
för hushållning

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården,
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Området berörs av riksintresseområde för lågflygningsområde, Försvarsmakten. Planändringen innebär ingen
påverkan på riksintresset.

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med hänsyn till sina naturoch kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.

Planändringen berör inga bestämmelser enligt 4 kap. MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS
2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten
(SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
MKN för utomhusluft

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i
utomhusluft.
Planändringen innebär ingen påverkan.
MKN för vattenförekomster

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har antagit en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenförekomster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en
lägre statusklass.

Samlad bedömning

Planändringen innebär ingen påverkan då inga förändringar görs inom vattenområde eller VA lösningar samt
innebär endast en marginell ökning av hårdgjorda ytor genom ökad byggrätt.
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MKN för 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.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd,
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m.

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark för bostadsändamål varav planändringen inte berör något strandskyddat område.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH PLANÄNDRINGAR
NATUR OCH KULTUR

Mark, vegetation och landskapsbild

Området är beläget längs östra stranden av sjön StorEmsen. Planändringsområdet består av anlagd tomtmark.
Marken inom resterande del av planområdet omfattar
skogsmark i östra delen samt del av den myr som angränsa
planområdet. Myren har klassats inneha vissa naturvärden
i Naturvårdsverkets våtmarksinventering.
Mindre utspridda skogspartier finns även i väst kring
befintlig bebyggelse. Strandlinjen är varierad med låga
bergshällar i norr, brantare i mellersta delen samt ett lägre
strandparti med stenbotten i söder. Centralt i området
finns ej brukad åkermark som i gällande byggnadsplan är
planlagd som allmän platsmark, park, med möjlighet till
boll- och lekplats.

Geotekniska förhållanden

Marken inom planområdet består av berg längs strandlinjen och lera-silt vid jordbruksmarken.
Inom planområdet finns aktsamhetsområden för
skred vilka delvis berör kvartersmark för bostadsändamål. Inom planändringsområdet finns inga karterade
aktsamhetsområden.
Planförslag

Planändringen föreslås inga förändringar avseende de
geotekniska förhållandena.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Inom planområdet finns sex fristående hus. Byggnadsplanen medger byggrätt för ytterligare fem stycken.
Planförslag

Planändringen innebär att byggrätten inom FrykerudsMosserud 1:36 ökar. Tillåten byggnadsarea för huvudbyggnad utökas från 80 kvm till 120 kvm samt från 20
kvm till 60 kvm för komplementbyggnad (e1). Områden
med mark som inte får bebyggas (:::) minskas inom fastigheten. Istället förs planbestämmelse om byggnaders placering in på plankartan. Ny huvudbyggnad får ej placeras
närmare än 4,5 meter till användningsgräns, ny komplementbyggnad får ej placeras närmare än 2 meter (p1).

Planförslag

Planändringen föreslår en ändrad byggrätt inom det nordvästra området för bostadsändamål där huvudbyggnad får
uppföras till en största byggnadsarea av 120 kvm, komplementbyggnad till en största byggnadsarea av 60 kvm (e1).
Planändringen innebär vidare ingen förändring av kvartersmarkens utbredning varav planändringen inte innebär någon ytterligare påverkan på mark eller vegetation
i området. Vidare ses ingen risk för översvämning inom
kvartersmarken.

Ovan: Utsnitt ur SGUs jordartskarta (1.25 000-1:100 000)

Fornlämningar och kulturminnen

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller
andra kulturhistoriska värden.
Planförslag

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade
enligt kulturminneslagen.
Skulle i samband med exploatering eller andra arbeten fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs.
länsstyrelsen.
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Ovan: Översiktlig redovisning av aktsamhetsområden för
skred i förhållande till gällande byggnadsplan.
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Ändringarna möjliggör en mer flexibel utbyggnad
inom kvartersmarken vilket ligger i linje med kommunens övergripande intentioner för utveckling inom
landsbygdskontext.
Inom planändringsområdet gäller alla tidigare bestämmelser förutom 6 § 2 mom. ”På tomtplats, som omfattar med
F betecknat område, får huvudbyggnad ej upptaga större
area än 80 m2 och uthus från ej upptaga större än 20 m2”.
Bestämmelsen ersätts med (e1). 6 § 1 mom anger att endast
en huvudbyggnad och ett hus får uppföras inom tomtplats, denna gäller fortsatt där komplementbyggnad ryms
inom begreppet hus. Övriga bestämmelser gällande bland
annat högsta tillåtna byggnadshöjd, takvinkel och fasadmaterial gäller således även för ändringsområdet.

FRIYTOR

Gällande byggnadsplan anger att boll- och lekplats får anordnas inom allmän plats, park. Inom området har ingen
sådan etablerats. I byggnadsplanen har även strandområdet planlagts som allmän plats, park i syfte att säkra allmänhetens tillgång till strandområdet.
Planförslag

VATTENOMRÅDEN

Gällande byggnadsplan berör vattenområde som ej får
överbyggas (V) samt vattenområde som får överbyggas
med mindre bad- och båtbryggor (Vb).
Planförslag

En ändring av byggnadsplanen innebär att strandskyddet
inte återinträder.

STRANDSKYDD

Vid upprättandet av byggnadsplanen rådde ett utökat
strandskydd, 200 meter längs kommunens strand vid Stora-Emsen (beslutat 1975). När byggnadsplanen vann laga
kraft (1980) upphävdes strandskyddet inom kvartersmark
för bostadsändamål (BF) samt inom vattenområde som
får överbyggas med mindre bad- och båtbryggor (Vb).
Planförslag

Planändringen innebär att strandskyddet inte återinträder
inom de områden där det tidigare upphävts. Idag råder
100 meter strandskydd vid Stor-Emsen. Planändringen
berör inget strandskyddat område.

En ändring av gällande byggnadsplan bedöms inte påverka möjligheten till rekreation eller lek. Befintliga rekreationsvärden kopplade till sjön och strandlinjen bedöms
inte heller påverkas.

Bestämm
fortsätta
5§
6§

1m

2m

3m
7§

1m

2m

3m

Ovan: I bilden framgår den föreslagna planändringen i förhållande till underliggande och nu gällande detaljplanekarta.

Huvudbyggnad får uppföras till en största byggnadsarea av 120 kvm,
komplementbyggnad till en största byggnadsarea av 60 kvm
Ny huvudbyggnad får ej placeras närmare än 4,5 m till användningsgräns,
ny komplementbyggnad får ej plaveras närmare än 2 m.
lanändringens genomförandetid är fem (5) år från den dag planändringen fått laga kraft.

(PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p).

ANTAGANDEHANDLING

(PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p).
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GATOR OCH TRAFIK

Området angörs från söder enligt intentionerna i gällande
byggnadsplan.
Planförslag

Ändring av byggnadsplanen innebär inga förändringar
gällande vägar i området.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill-, dricks- och dagvatten

Planområdet ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Byggnadsplanen anger att hushållsavlopp
ska föras via ledningssystem till infiltrationsbädd vid mosskanten i öst.
Planförslag

Ändring av byggnadsplanen innebär inga förändringar.

5. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Vid ett genomförande av planändringen ökar byggrätten inom en av fastigheterna för en mer flexibel utbyggnad vilket ligger i linje med kommunens övergripande
intentioner för utveckling inom landsbygdskontext. Inom
ramen för samrådet framkom att de andra fastighetsägarna inte var intresserade av ökade byggrätter vilket då
föreslogs.
Kvartersmarkens omfattning kvarstår och inga ändringar
föreslås inom allmän plats efter inkomna synpunkter.
Planändringen bedöms därmed ha tillmötesgått de närboende som värnar om tillgången till parkmarken och där
deras upplevda tillgång inte begränsas av planändringen.

6. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Gällande byggnadsplans genomförandetid har utgått.
Planändringens genomförandetid är fem (5) år från den
dag planändringen fått laga kraft. Åren bestäms utifrån
rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i
enlighet med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning för till exempel förlorad byggrätt.

Planavgift

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan Kils kommun
och fastighetsägaren och planavgift för ändringen tas ut i
enlighet med detta avtal.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap

Planområdet omfattar ingen allmän platsmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Planen medför inga tvingande konsekvenser ur fastighetsrättslig synpunkt.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Planändringens genomförande innebär inga konsekvenser
för Kils kommun.
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7. MEDVERKANDE
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland genom Marielle Nilsson i samarbete med samhällsplanerare
Mari Andersson, Kils kommun och stadsarkitekt Daniel
Nordholm.

Kil 2021-08-02
Marielle Nilsson			

Mari Andersson

Samhällsplanerare 			Samhällsplanerare
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