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1. INLEDNING

slaget upprättas planen även fortsättningvis med standardförfarande enligt PBL.

BAKGRUND

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter.

Fastighetsägaren till Halsmo 1:68 har inkommit med ansökan om planbesked för att ändra del av gällande stadsplan
för Frykstahöjden. Sökanden vill att planen förändras så
att en mer tillgänglig infartsväg inom den egna fastigheten
kan anläggas. Man vill också att området ska kunna nås
med båt varför ett vattenområde behöver läggas in i planen för att möjliggöra anläggning av brygga. Syftet med
dessa ändringar är underlätta för gäster och varutransporter att ta sig till den Bed&Breakfast som ska bedrivas på
sökandens fastighet. Det finns också planer på tillbyggnad
för att kunna inrymma fler rum, en restaurang och en konferensanläggning. Även för dessa verksamheter är tillgängligheten för gäster och varutransporter viktig.

PLANENS SYFTE

Planändringens syfte är att skapa goda förutsättningar för
vandrarhemmets drift och utveckling. Detta ska uppnås
genom förbättrad tillgänglighet via land och vatten samt
genom möjliggörande av framtida expansion av befintlig
eller närbesläktad verksamhet.

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 att beslutet att anta planen anslogs.

Preliminär tidplan

Samrådsskede			
Granskning 			
Antagande MN			
Laga kraft			

augusti 2020
oktober 2020
december 2020
januari 2020

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:
1.
2.
3.
4.

Denna planbeskrivning
Plankarta - juridiskt bindande dokument
Undersökning om betydande miljöpåverkan
PM geoteknik

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna
synpunkter.
En fastighetsförteckning som redovisar fastighetsägare
som är berörda av planförslaget upprättas.
Kungörelse

Samråd

Samrådsredogörelse

Granskning

Underrä�else

PLANFÖRFARANDE OCH
TIDPLAN

Planen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap.
Plan- och bygglagen (PBL, 2010.900). Godkänns samrådshandlingarna av samtliga i samrådskretsen inklusive
Planbesked
SamrådsAntagande
Samråd
Länsstyrelsen
kan dock förfarandet
begränsas
genom att
Planuppdrag
redogörelse
granskning utesluts.. Då får inga ändringar göras efter
godkännandet. Godkänner inte alla i samrådskretsen förPlanbesked
Planuppdrag

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Samråd

Granskning

Granskningsutlåtande

Laga kra�

Laga kra�
Planområdets ungefärliga lokalisering med Kils slalombacke
i söder och Fryken i norr.

Antagande

Laga kra�
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Granskning

Antagande

Antagande

Laga kra�

Bygglov
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Bygglov

Karta över området med planområdet markerat i rött. Källa: Kartsök och ortnamn, © Lantmäteriet.

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet ligger till största del inom fastigheten
Halsmo 1:68 som är ca 0,9 ha stor och inrymmer vandrarhemsverksamhet. Halsmo 1:68 är i privat ägo efter
en nylig avstyckning från Halsmo 1:1. Halsmo 1:1 ägs
av Kils kommun och omfattar ca 150 ha varav merparten är planlagd som naturpark eller park i gällande plan.
På motstående sida om Sjöleden finns dock ett område
inom Halsmo 1:1 som är planlagt för alpin skidåkning.
Delar av Halsmo 1:1 berörs av planläggningen i området
kring Halsmo 1:68.
I närområdet finns i övrigt ett antal privatägda bostäder
som nyttjas permanent eller säsongsvis.

2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG

Myndighetsnämnden har 2020-01-15 § 8 beslutat att ge
Myndighetsstaben i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Fryksta.
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ÖVERSIKTSPLAN

Den gällande översiktsplanen (ÖP) vann laga kraft 201007-26. I det aktuella planområdet anger ÖP markanvändningen som natur- och friluftsområde. För området
kring Nedre Fryken finns även ett förslag till fördjupning
av översiktsplanen (FÖP) som ska antas under hösten
2020. Denna pekar ut marken i planområdet som avsedd
för verksamheter. Slutligen är planområdet utpekat som
lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i
kommunens LIS-plan från år 2014. Området ingår i LISområde Fryksta som utifrån närområdets stora natur- och
friluftsvärden bedöms goda förutsättningar för utveckling
av besöksnäringen och tillhörande service.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ligga i linje
med översiktsplanens avsikter.

DETALJPLANER
Området omfattas av stadsplan för Frykstahöjden som
vann laga kraft 1987-09-08. Där anges markanvändningen
kring vandrarhemmet som vandrarhem (Htv) med omkringliggande park (mörkare grön färg). Området där sökanden önskar anlägga en brygga är utmärkt i stadsplanen
som vattenområde (V). Denna bestämmelse innebär att
området inte får utfyllas eller överbyggas.
Enligt stadsplanen råder utökat strandskydd om 150 meter
i hela planområdet. För mark som anges som vandrarhem
(Htv) har strandskyddet upphävts genom stadsplanen. I
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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.

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Gällande stadsplan med aktuellt planområde rödmarkerat.

de delar av planområdet som i dagsläget är planlagda som
park eller vattenområde är strandskyddet dock intakt.

ÖVRIGA PROGRAM OCH POLICYS
Utöver översiktsplanen och stadsplanen för Frykstahöjden
berörs planområdet av kommunens LIS-plan och av det
kommunala naturvårdsprogrammet. Dessutom beskrivs
Frykstas kulturmiljövärden i det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland. Dessa planer och program
beskrivs i den följande texten i samband med respektive
ämnesområde.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

Enligt genomförd undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-07-17, bedöms inte föreslagen ändrad markanvändning och genomförandet av detaljplanen
medföra sådan betydande påverkan på miljö, hälsa eller
hushållning med mark, vatten eller andra resurser att det
finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk miljöbedömning av planen enligt PBL eller MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan har samråtts
med Länsstyrelsen 2020-04-01.
Följande frågor bör utredas eller fördjupas ytterligare:
- Geoteknik

Planändringen bedöms vara väl förenlig med de allmänna
hänsynsreglerna i Miljöbalkens andra kapitel. Planområdet
bedöms vara väl lämpat för den planerade verksamheten.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser
för hushållning

I MB 3 kap. finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst riksintressen för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet
som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Planen berör inget område som skyddas enligt MB 3 kap.
Ekosystemtjänster

Planförslagets genomförande bedöms främst vara av betydelse för områdets kulturella ekosystemtjänster. I och med
driften och vidareutvecklingen av den befintliga vandrarhemsverksamheten ökar möjligheterna för kommuninvånare och turister att ta del av Frykstas natur och ägna sig åt
friluftsliv eller andra rekreativa aktiviteter i området.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för
vissa områden

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. I 4 kap. 2 §
MB anges att Fryksdalen från Kil till Torsby är ett område
där man särskilt ska beakta turismens och friluftslivets vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Enligt 4 kap. 1 § 1 st. MB får ingrepp i dessa miljöer göras
endast om områdenas natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas. Enligt 2 st. samma paragraf utgör dock inte
bestämmelserna ett hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller det lokala näringslivet.
Detaljplaneändringen bedöms kunna utformas på så sätt
att områdets kulturvärden bevaras samtidigt som dess naturvärden ej hotas. Planen bidrar desutom till utvecklingen
av en befintlig tätort och dess näringsliv. Den föreslagna
exploateringen bedöms därför vara förenlig med 4 kap.
MB.
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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 til�låtna 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.
Planområdet är inte närbeläget någon högt trafikerad väg
eller verksamhet med utsläpp som bedöms kunna påverka
luftkvaliteten. Ytterligare påverkan genom ökat luftutsläpp
från trafik i området bedöms som ringa. Planförslaget bedöms inte medföra att MKN för utomhusluft överskrids
i området.
MKN för ytvattenförekomster

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har antagit en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenförekomster i distriktet. Alla ytvatten 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.
Planområdet berör sjön Nedre Fryken som i nuläget har
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Kravet är att god kemisk status uppnås till år 2021 och att
god ekologisk status uppnås till år 2027.

Kemisk status

Den kemiska statusen för i stort sett alla landets ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) är påverkade av miljögifter. I Nedre Fryken liksom i andra ytvattenförekomster i landet överskrids gällande gränsvärden
för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. Dessa
ämnen har tillförts vattnet genom läckage från varor och
avfallsupplag eller spridits till luften från Sverige och andra
länder och tillförts ytvattnet genom storskalig atmosfärisk
deposition. I dagsläget bedöms föroreningarna av de ovan
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nämnda ämnena vara av sådan natur och omfattning att
det saknas tekniska förutsättningar för att åtgärda problemen. Kravet på att ytvattnet i Nedre Fryken ska ha god
kemisk status till år 2021 innehåller därför undantag för
kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. De nuvarande halterna av dessa ämnen får dock inte öka.

Ekologisk status

Nedre Frykens ekologiska status har bedömts vara måttlig.
Bedömningen motiveras av bristande konnektivitet med
hänseende till fisklivet. Fiskar och andra djur kan röra
sig fritt i sjöns vatten och vandra i ett antal mindre anslutande vattendrag. Samtliga av de större vattendrag som
ansluter till sjön har dock vandringshinder som försvårar
eller omöjliggör vandring upp- och nedströms. Hindren
utgörs av vattenkraftstationer, som förutom att hindra
vandring även medför att sjöns vattennivå regleras på ett
sätt som påverkar växt- och djurlivet i Nedre Fryken negativt. Bedömningen stöds också av att vattnet har höga
halter av fosfor. Forforn tillförs vattnet huvudsakligen
genom enskilda avlopp och läckage från jordbruksmark
och riskerar att leda till övergödning.

Samlad bedömning

Planförslaget innebär inte att sådan verksamhet kan bedrivas som innebär påverkan på de parametrar som i
dagsläget är av betydande påverkan, såsom risk för tillförsel av fosfor eller negativ påverkan på konnektiviteten
till anslutande vattendrag.
Den åtgärd som påverkar vattenmiljön är anläggande av
brygga som innebär en påverkan på det morfologiska
tillståndet. Anläggande av brygga är också den enda åtgärd som påverkar svämplanet då resterande del är planlagt som naturmark.
Nedre Frykens morfologiska tillstånd är idag klassat som
god vilket är en förbättring från tidigare förvaltningcykel. Parametrarna närområde runt sjöar och svärmplanets struktur och funktion runt sjöar är båda klassade
som god. Då Nedre Fryken har en total area av 13 km2
bedöms ianspråktagande av vattenområde för brygga i
planförslaget vara såpass litet att det inte har någon betydande inverkan på vattenförekomstens ekologiska status.
Om eventuell muddring eller andra ingrepp på bottenmiljön blir aktuella kan även skador på djur och växter
enligt naturvårdsverket minskas genom att förlägga arbetet under en tidpunkt då den biologiska aktiviteten är
som lägst, sen höst eller vinter.
Den planerade bryggan bedöms således inte få nämnvärd inverkan på växt- och djurlivet. Planförslaget bedöms därför inte ha någon inverkan på huruvida normerna för god kemisk ytvattenstatus eller god ekologisk
status för Nedre Fryken uppnås år 2021 respektive 2027.
MKN för grundvattenförekomster

Enligt förvaltningsplanen som tagits fram av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt gäller att alla
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grundvatten ska uppnå god kemisk grundvattenstatus
och god kvantitativ status år 2021 om inte särskilda skäl
finns.

kräver tillstånd eller anmälan. Nya föreskrifter beslutades
2018-08-14 (17 FS 2020:13). Beslutet överklagades varav
de nya föreskrifterna gäller f.r.o.m 2020-05-07.

Planområdet berör grundvattenområdet Fryksta. Denna
grundvattenförekomst har bedömts ha god kvantitativ
status såväl som god kemisk grundvattenstatus.

Skyddsföreskrifterna för Fryksta vattenskyddsområde kan
komma att innebära att tillstånd eller anmälan krävs för
delar av planförslagets genomförande. Exempelvis gäller
anmälningsplikt för återkommande parkering av tunga
fordon samt tillståndsplikt för anläggande av ny väg. Förbud råder bl.a. mot att sprida vägsalt.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN

Inga fynd av arter som skyddas av artskyddsförordningen
har gjorts i området.
Anläggande av en brygga är en mindre omfattande vattenverksamhet som ska föregås av anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Om antalet båtplatser överstiger
9 stycken ska anläggningen dock räknas som en småbåtshamn vars anläggande ska föregås av ansökan om tillstånd
hos länsstyrelsen enligt 11 kap. MB
Planområdet med utbredningen av Fryksta grundvattenområde. Vattenskyddsområdets primära skyddszon omfattar
samtlig mark som berörs av planförslaget.

Samlad bedömning

Planändringen bedöms inte innebära sådan påverkan på
infiltration eller grundvattenupptag att negativ påverkan
på grundvattenförekomstens kvantitativa status kan komma att föreligga.
MKN för fisk- och musselvatten

Inga vattenförekomster som skyddas av MKN för fiskoch musselvatten finns i planområdets närhet. Planförslaget bedöms därför inte påverka huruvida MKN för sådana
vattenförekomster kan uppnås.
MKN för omgivningsbuller

Så som MKN för omgivningsbuller är formulerade i
dagsläget gäller skyldigheten att kartlägga och upprätta
åtgärdsprogram enbart kommuner med fler än 100 000
invånare. Planändringen berörs således inte av MKN för
omgivningsbuller.

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

Planområdet berörs av vattenskyddsområdet för Fryksta
grundvattentäkt. Syftet med vattenskyddsområden är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen och därigenom säkra råvattentillgången på
lång sikt.
Planen ligger inom grundvattentäktens primära skyddszon
vilket medför att vissa åtgärder är förbjudna och att andra

4. FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR OCH KULTUR

Mark, vegetation och landskapsbild

Planområdet ligger tre kilometer norr om Kils centrum
i en nordvästlig sluttning vid Nedre Fryken. En av planområdets delar är belägen på vattnet. Från vägen som
ligger ovanför planområdet i sluttningen är det ungefär
15 meters höjdskillnad till strandkanten vilket innebär att
området har en genomsnittlig lutning på ungefär 20%.
Kring vandrarhemmet och komplementbyggnader finns
en mindre parkeringsplats och en gräsmatta med relativt
glest stående björkar, tallar och aspar. Här har man gjort
fynd av den livskraftiga fågeln härmsångare. Österut finns
ett mindre område med tätt växande lövträd och buskage
som avskiljer området från de permanenta bostäderna i
nordost. I ett smalt område längs vägen står uppvuxna
tallar.
Runt vandrarhemmet finns nio stycken skyddsvärda träd. I
närheten finns också två områden som ingår i det kommunala naturvårdsprogrammet: Fryken och Fryksta. Fryken
är den sjö som är belägen nedanför vandrarhemmet och
som omges av ett varierat landskap sett till förekomsten
av olika trädslag, höjdformationer och små vattendrag.
Resultatet av detta är en rik flora och fauna och en tilltalande landskapsbild. Det finns också goda möjligheter
till fågelskådning då många arter häckar eller övervintrar i
närheten av sjön.
Fryksta ingår i det kommunala naturvårdsprogrammet
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av flera anledningar. Området används flitigt för motion,
friluftsliv och rekreation men är även intressant av geologiska skäl. Fryksta utgörs nämligen av ett randdelta som
bildades i slutet av den senaste istiden och som tydligt illustrerar isens påverkan på landskapet.

Förorenad mark

Eftersom en stor del av kommunens dricksvatten tas från
randdeltats grundvatten råder vattenskyddsområde för
grundvattentänkten på Fryksta. Planområdet ligger inom
vattentäktens primära skyddszon vilket innebär att vissa
åtgärder är förbjudna eller kräver anmälan eller lov enligt
vattentäktens skyddsföreskrifter. Exempelvis krävs att tillstånd söks hos kommunen inför anläggande av ny infartsväg eller återkommande parkering av tunga fordon.

Planförslag

Planförslag

För att bevara områdets naturvärden och karaktär krävs
marklov för fällning av träd med en stamdiameter på över
15 cm (a2). Vid fällning av träd grövre än 70 cm i diameter
bör även ett samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 §
MB genomföras.

Geotekniska förhållanden

Enligt en översiktlig jordartskartering från Sveriges geologiska undersökning (SGU) består marken i planområdet
utgörs av ett ca 10 meter djupt lager av issediment. Berggrunden består av den sura bergarten migmatitisk gnejs.
SGU tillhandahållet även översiktliga karteringar av skredoch erosionsrisker. Enligt dessa karteringar föreligger risk
för både skred och erosion i området. Resultatet från den
genomförda geotekniska undersökningen visar dock att
stabilitetsförhållandena är tillfredsställande för såväl befintlig som eventuellt tillkommande byggnation. En ingående redogörelse för områdets geotekniska förutsättningar finns i stycket Risk för skred på sidan 12.
Planförslag

Inga åtgärder föreslås inom ramarna för planförslaget.
För föreskrifter gällande markarbeten inom Fryksta vattenskyddsområde, se 17 FS 2018:17.

Det finns inga uppgifter om markföroreningar inom planområdet. Tidigare markanvändning ger inte anledning att
misstänka att föroreningar kan förekomma.
Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt 10 kap 11§ MB.

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som normalriskområde för radon gäller generellt att man inte kan
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning
ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft
från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i
golvet för genomföringar etc. Åtgärder för att klara til�låten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering
av nybyggnation.
Planförslag

Markradonundersökning ska göras av byggherren i samband med bygglovsprövning om inte byggnation sker i
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen

På vissa platser i planområdets närhet kan man se spår
av banvallen efter Clara Elfs järnväg som enligt Riksantikvarieämbetet är att betrakta som en övrig kulturhistorisk lämning. Enligt Kulturminneslagen (KML) 2 kap. ska
länsstyrelsen kontaktas vid förekomst av fornlämning för
att fastställa fornlämningsområdets utsträckning.
Planförslag

Enligt länsstyrelsen gäller att den övergivna banvallen är
skyddad som fornlämning på de platser där det finns spår
av den. I planområdets närhet har dock banvallen ersatts
av bilvägen Sjöleden varför lämningen i detta område är
att betrakta som en övrig kulturhistorisk lämning. Oavsett
lämningens antikvariska status ska hänsyn tas till aktuella kulturmiljövärden i samband med såväl åtgärder som
verksamhetsutövande.
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade
enligt KML. Skulle fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas i samband med exploatering eller andra arbeten skall kontakt tas med länsstyrelsen.

Planområdet med riskområden för skred markerade i
orange. Linjen i strandkanten indikerar potentiellt hög risk
för erosion. Källa: Sveriges geologiska undersökning.
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ILLUSTRATIONSKARTA
över föreslagna ändringar av plankarta

Upprättad 2020-09-22 inför granskning
Prickmark utgår
Planbestämmelse utgår

W1

Gräns utgår

a1

a1 a2
1 a2
u a

HALSMO
1:68

Htv II

O

a1 a2 e b f

Illustration över föreslagna ändringar av plankarta.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse och gestaltning

Planområdet är beläget väster om Gamlegården, ett område vars bebyggelse framför allt består av fritidshus men
där det också finns permanenta bostäder.
Planområdet utgör en del av ett smalare markområde mellan Sjöleden och Nedre Fryken som löper från väg 714 i
söder till vandrarhemmet i nordöst. I detta område finns
ytterligare ett vandrarhem, ett café, privata bostäder och
museer om ångbåten Freja respektive Sveriges första järnväg som invigdes år 1849. Bebyggelsen mellan Sjöleden
och Nedre Fryken omges av stora öppna gräsytor med
glest stående träd, till övervägande del uppväxta björkar
och andra lövträd.
Inom planområdet finns en huvudbyggnad som uppfördes under 1920-talet och där vandrarhemsverksamhet idag
bedrivs. Här finns också tre komplementbyggnader.
Med undantag för ett av de tidigare stationshusen, som
idag tjänar som vandrarhem och har putsad fasad, har
bebyggelsen på båda sidor om Sjöleden samt i området
Gamlegården träfasader i traditionella utföranden och
kulörer.
I det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland beskrivs Fryksta vara av kulturhistoriskt värde genom den

sammanhållna miljöbilden och bebyggelsens utformning,
utförande, materialval och färgsättning. Ett mindre område väster om det aktuella planområdet omfattas också
av det kommunala kulturmiljöprogrammet.
Planförslag

Planförslaget innebär förändrade användningsbestämmelser för både mark- och vattenområden. En del av vattnet
nedanför Halsmo 1:68 planläggs som vattenområde där
brygga får anläggas (W1). Det markområde som i gällande
plan är avsett för vandrarhemsverksamhet (Htv) ges den
nya användningsbestämmelsen tillfällig vistelse (O) som bl.a.
tillåter verksamheter som hotell, vandrarhem, konferensanläggning och restaurang. Även viss mark som tidigare
varit naturpark (mörkare grön färg) planläggs som tillfällig
vistelse. Strandskyddet upphävs (a1) i såväl vattenområdet
som i markområdet med användningen tillfällig vistelse.
För att trygga allmänhetens tillgång till sjön kvarstår dock
marken närmast vattnet som naturpark.
Inom området planlagt för tillfällig vistelse gäller även
fortsättningsvis att byggnader får ha maximalt två våningar (II). Dock får sutterängvåning anordnas över detta våningstal (b). Största tillåtna byggnadsarea föreslås regleras
till 1300 m2 (e1). Bebyggelsen inom planområdet ska förses
med röda träfasader (f) för att bevara områdets kulturmiljöbild. Förbud mot uppförande av byggnad (::) kvarstår i
planområdets södra del och förlängs västerut i det område
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som övergått från naturpark till tillfällig vistelse. Detta
innebär att marken närmast Sjöleden även fortsättningsvis
kommer att vara obebyggd. För att öka planens flexibilitet
inför den planerade vidareutvecklingen av vandrarhemsverksamheten avskaffas den prickmark som i gällande
plan ses i planområdets östra, norra och västra delar. Markens utnyttjande begränsas dock av markreservat för allmännyttiga ledningar (u) i ett avlångt område beläget strax
nor om befintlig bebyggelse.
För att bevara den värdefulla kulturmiljön är det viktigt att
tillkommande bebyggelse passar väl in i sin omgivning. I
planområdet gäller att ny bebyggelse ska ges en utformning som harmonierar med befintliga byggnader på fastigheten i fråga om materialval och färgsättning (f).
Även de glest stående lövträden bidrar starkt till den kulturhistoriskt värdefulla miljöbilden. Därför krävs marklov för fällning av träd med en stamdiameter över 15 cm
(a2). Vid fällning av träd grövre än 70 cm i diameter bör
även ett samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB
genomföras.

Tillgänglighet

Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter.
Planförslag

Ett av planförslagets syften är att förbättra tillgängligheten för vandrarhemmets gäster genom anläggande av ny
infart. I samband med detta föreslås att gästparkering kan
anordnas inom egen tomt samt även till den befintliga
parkeringen på andra sidan hvudvägen. Detta innebär att
avståndet mellan parkering och vandrarhem ökar markant
och att delar av sträckan kommer att ha viss lutning. För
att garantera tillgängligheten för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga ska därför handikapparkering inrättas på den nuvarande parkeringen intill
vandrarhemmet.
Vid nybyggnation hanteras utformningen enligt Boverkets
föreskrifter inom ramen för bugglovsprövningen.

FRIYTOR

Lek och rekreation

I och med planområdets läge med närhet till både vatten
och natur finns mycket goda möjligheter till rekreativa aktiviteter i närområdet. Besöksanläggningar omfattas inte
av det krav som ställs på bostäder, förskolor och skolor
angående tillräckliga ytor för barns lek. Dock finns goda
möjligheter till fri lek givet de stora öppna ytor som finns
såväl inom planområdet som i dess närhet.
Planförslag

Inga åtgärder föreslås beträffande möjligheter till lek och
rekreation.
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Stranden längs den del av Nedre Fryken där användningsbestämmelsen brygga avses att införas.

VATTENOMRÅDEN
Planområdet omfattar en strandsträcka och ett vattenområde i Nedre Fryken.
I gällande stadsplan är vattnet planlagt som vattenområde
som ej får utfyllas eller överbyggas (V). Strandskydd gäller såväl vatten- som markområden inom 150 meter från
strandlinjen. I enlighet med gällande bestämmelser är
stranden och vattenområdet i dagsläget inte bebyggda.
Planförslag

Planförslaget innebär att del av vattenområdet planläggs
som vattenområde där brygga får anläggas (W1). Sedan
gällande detaljplan upprättades kan strandlinjen kommit
att förändrats varav områdets läge inte är exakt i förhållande till landområdet. Syftet är ändå att användningsgränsen mellan vattenområde och parkområde är belägen vid
strandlinje och relaterade bestämmelser ska tolkas i enlighet med detta.
För att möjliggöra anläggning av brygga upphävs strandskyddet (a1) vilket gör vandrarhemmet tillgängligt från
vattnet men slår också fast att karaktären av öppet vatten
ska bevaras.

STRANDSKYDD

Enligt 7 kap 13 § MB är strandskyddet syften att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrätts lig tillgång
till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtliv på land och i vatten.
Planområdet omfattas av generellt strandskydd om 100
meter. Planområdet ligger inom Fryksta LIS-område
inom vilket utveckling av näringsverksamheter kan användas som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet.
Att LIS-området har denna inriktning beror på att platsen bedöms ha mycket goda möjligheter för utveckling av
besöksnäring och friluftslivsverksamheter. Ytterligare ett
krav för att använda LIS som särskilt skäl för upphävande
är att området är detaljplanelagt.

GRANSKNINGSHANDLING

Direkt intill planområdet passerar Sjöleden och ett av Frykstahöjdens motionsspår.

Planförslag

Planförslaget innebär att strandskyddet kommer att behöva
upphävas vid plangenomförande. Ett upphävande av strandskyddet inom området bedöms inte påverka strandskyddens
syften då ersättningsmiljöer för djur- och växtliv i hög utsträckning finns.
Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett område mellan strandlinje och byggnader lämnas för att garantera fri passage
för allmänheten och goda livsvillkor för djur och växter.
Eftersom markområdet närmast stranden inte ingår i det
aktuella planområdet kommer det att kvarstå som park enligt befintlig stadsplan. Allmänheten kommer alltså även
fortsättningsvis att ha tillgång till strandlinjen.
Kravet på detaljplaneläggning för användning av LIS som särskilt skäl uppfylls i och med detta planförslag. Planförslaget är
också väl förenligt med LIS-områdets inriktning och syfte.
Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet anges att
planens genomförande kommer bidra till kommunens landsbygdsutveckling i enlighet med 7 kap 18 § MB. Enligt 7 kap.
18 c § samma balk gäller att upphävande av strandskyddet
också kan motiveras av att det krävs för att utvidga en pågående verksamhet om utvidgningen inte kan ske utanför
strandskyddat område. Eftersom den tänkta utvecklingen
är knuten till det befintliga vandrarhemmet finns således
skäl för upphävande av strandskydd.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät

Planområdet är beläget strax norr om vägen Sjöleden
i norra Kil. I öster ansluter Sjöleden till väg 710 mellan
Nilsby och Kil och i söder till väg 714 mellan Dyvelsten
och Kil. På motsatt sida om vägen finns Frykstabackens
parkering och cirka 100 meter västerut är slalomanläggningen belägen.
Vintertid kan Frykstabacken ha 150 besökare på en dag
men i övrigt är trafikbelastningen på Sjöleden relativt låg.
Den ökade trafik som planförslaget kan antas medföra bedöms vara väl inom ramarna för Sjöledens kapacitet.
Planförslag

Planförslaget bedöms inte resultera i en betydande ökning
av mängden trafik varför dess genomförande kan inrymmas i befintlig gatu- och trafikstruktur. Inga förändringar
föreslås beträffande gator och trafik.

Parkering, utfarter, varumottagning
Planförslag

Ett av planförslagets syften är att öka tillgängligheten
till vandrarhemmet för gäster och varutransporter.
Detta föreslås göras genom att markområdet väster
om vandrarhemmet planläggs som tillfällig vistelse (O)
för att kunna inrymma en ny infart till vandrarhemsverksamheten på Halsmo 1:68. Den befintliga infarten
kan då användas som kompletterande in-/utfart. Då
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inga möten sker på den smala infartsvägen och exempelvis varutransporter inte behöver vända underlättas åtkomsten till vandrarhemmet för både gäster och
leverantörer. Vid anläggning av ny infart råder förbud
för avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg för infiltration i mark samt spridning av vägsalt inom Fryksta
vattenskyddsområde. För nyanläggning av infart krävs
tillstånd.
I dagsläget finns möjlighet att parkera ett mindre antal
bilar på grusplanen utanför vandrarhemmet. Denna
parkering bedöms tillräcklig för boende på vandrarhemmet men ytterligare parkeringsmöjligheter kan behövas
för gäster till restaurangen. Totalt kan det finnas behov
av ett 40-tal gästparkeringar, ett 20-tal kan inrymmas
inom egen fastighet. Det finns möjlighet att samnyttja
befintliga parkeringen på andra sidan Sjöleden. Denna
parkering ägs av Kils kommun som bedömer att dess
kapacitet är tillräcklig för att kunna samnyttjas av besökare till både Frykstabacken och vandrarhemmet, då
behovet av parkeringar för de olika verksamheterna inte
infaller under samma säsong. Formerna för samnyttjandet regleras genom avtal mellan parterna.

Gång och cykeltrafik
Planområdet kan nås via cykel eller gång. Det finns förbindelser mellan planområdet och Kils centrum.
Planförslag

Inga förändringar föreslås beträffande gång och cykeltrafik.

Kollektivtrafik

Inga kollektivtrafikstationer finns i planområdets närhet.
Närmsta busstation ligger 2,2 km sydväst om planområdet
och trafikeras två gånger i timmen av buss mellan Fagerås
och Karlstad. Tre km söder om planområdet finns också
Kils resecentrum med frekventa avgångar för både bussar
och tåg.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Risk för skred

Enligt översiktliga karteringar som genomförts SGU
föreligger risk för skred i finkornig jordart i hela planområdet, undantaget området allra närmast vägen. Det
föreligger också en potentiellt hög risk för erosion längs
strandlinjen vilket på sikt kan leda till försämrad stabilitet
för mark
På grund av indikationen på potentiellt otillräckliga stabilitetsförhållanden genomfördes i maj 2020 en geoteknisk undersökning för att mer noggrant undersöka de
geotekniska förutsättningarna i planområdet. Man fann
att jorden på platsen består av finsand och isälvssediment
av silt, sand och grus som i det översta lagret är mycket
löst lagrat. Detta skikt är mellan 0 och 0,5 m djupt och
bedöms vara erosionsbenäget. Därunder följer ett djupare
lager av stenig grusig sand som är fast till mycket fast och
där erosionsbenägenheten är låg.
Det finns spår av erosion i strandlinjen. Markytan närmast
stranden är dock bara svagt lutande. Det steniga området närmast vattnet har bildats efter erosion av sand och
grus och fungerar nu som erosionsskydd för den högre
liggande slänten.
Sammanfattningsvis bedöms områdets stabilitetsförhållanden vara tillfredsställande för såväl befintlig som eventuellt tillkommande bebyggelse. I undersökningens PM
ges också rekommendationer angående bl.a. grundläggning, uppfyllnadsarbeten och hårdgjorda ytor.
Planförslag

Den geotekniska undersökningen som utförts inom ramen
för detaljplanearbetet visar på att inga allvarliga stablilitetseller sättningsförhållanden föreligger. De rekommendationer som anges i avsnitt 5.2 i PM Geoteknik Halsmo Kil ska
följas vid schaktning, uppfyllnad av mark och anläggande
av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor.

Planförslag

Inga förändringar föreslås beträffande kollektivtrafik.

Beräknad 100-årsnivå (vänster) respektive 200-årsnivå (höger) enligt MSB:s översvämningskartering.
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normala regnmängder inte kommer att rinna till vatten till
planområdet. Vidare innebär planområdets lutning att risken för vattensamlingar är minimal.
För att kraftigare regn inte ska leda till att vatten rinner av
från de högre liggande hårdgjorda ytorna mot byggnationen i planområdets slänt bör vatten ledas bort genom ett
dike längs Sjöledens norra sidan som i öst och väst ansluter till diken ned mot Fryken.

Värme, el och IT
Strandlinjen med den steniga yta som lämnats när sand och
grus sköljts bort. Bild: PM Geoteknik Halsmo Kil, Sweco

Översvämningsrisk och skyfall
Nedre Fryken ingår i översvämningskarteringen framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Karteringen visar vilka markområden som översvämmas vid olika vattennivåer vilket gör det möjligt att
planera ny bebyggelse för att minimera risken för påverkan vid höga vattennivåer.
Vid en 200 års nivå påverkas delar av planområdet. Den
del av planområdet där nya byggnader kan komma att
uppföras påverkas inte vid detta flöde.
Planförslag

Den enda anläggning som kan hotas vid översvämning är
den brygga som avses att anläggas vid stranden till Nedre
Fryken och utifrån beräknade översvämningsnivåer kan
denna potentiella påverkan antas vara mycket begränsad.
Den del av planområdet där nya byggnader avses att uppföras påverkas inte. Inga åtgärder förelås beträffande risken för översvämning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten

Fastigheten är redan i dagsläget ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Planförslag

Nya byggnader ansluts till det kommunala VA-nätet vid
befintlig servispunkt.

Fastigheten Halsmo 1:68 är idag försörjt med såväl värme
som med el och internet.
Planförslag

Inga förändringar föreslås. Tillkommande byggnader kan
anslutas till befintliga nät.

Avfallshantering

Fastighetsägaren ansvarar för att avfall som genereras vid
anläggnings- och byggarbeten tas om hand på lämpligt
sätt. Det avfall som genereras under fastighetens ordinarie
verksamhet omhändertas genom sophämtning bedriven
av kommunens avfallshanteringsbolag.

5. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Planens genomförande är i första hand av social betydelse.
Den planerade utvecklingen av vandrarhemsverksamheten kommer att resultera i ett trevligt utflyktsmål och en
mötesplats för kommunens invånare och möjlighet till
semester eller konferenser i naturskönt läge för turister,
företag och organisationer. Planens genomförande kan
därigenom förväntas bidra till att öka kommunens attraktivitet och bidra till ett ökat serviceunderlag även för andra
näringsidkare genom att locka besökare till Kil.
En vidareutveckling av vandrarhemsverksamhet i enlighet
med denna plan innebär därtill att områdets kulturmiljövärden kan värnas och utvecklas och att dessa värden kan
komma fler till del. Utveckling är en naturlig fortsättning
på platsens och byggnadernas historia.
Planområdet är redan i dagsläget bebyggt och det finns
inga indikationer på att här finns naturvärden av betydelse.

Dagvatten

Enligt den genomförda tekniska undersökningen är markens genomsläpplighet god i planområdet.
Planförslag

Med undantag för de asfalterade ytorna på Sjöleden och
skidbackens parkering är marken genomsläpplig såväl i
planområdet som i dess närhet. Detta innebär att det vid
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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
Lovplikt

Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Servitut, gemensamhetsanläggningar,
samfälligheter och ledningsrätter

I dagsläget berörs planområdet av ett servitut som tillåter
utfart från Halsmo 1:68 till Sjöleden över Gamlegården
3:1. Vidare belastas Halsmo 1:68 av en ledningsrätt för VA
till förmån för kommunen.
Om den nya infart som planeras i planområdets västra
del inte kan inrymmas inom Halsmo 1:68 krävs servitut
för att infart till fastigheten ska få ske över Halsmo 1:1.
För att anordna bryggan krävs ett avtalsservitut mellan
fastighetsägarna.
Del av Halsmo 1:1 har sedan tidigare fastighetsreglerats till
Halsmo 1:68 varav det på plankartan kan tolkas som att
del av Halsmo 1:1 får en ändrad användning.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner
laga kraft. 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.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planavgift

Geoteknisk undersökning - AFRY, 2020-06-16

Planavgift ska ej tas ut i samband med bygglovprövning.
Plankostnad är reglerad mellan exploatör och Kils kommun genom planavtal.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom gator och naturområden.

Ansvarsfördelning.

Vad ska göras?			

Vem gör?

Upprättande av plan		

Kommunen

Bekostande av plan		

Fastighetsägare

Fastighetsbildningsåtgärder

Lantmäteriet

Genomförande enligt plan		

Fastighetsägare

Planekonomi

Planens genomförande innebär inte ytterligare kostnader
för Kils kommun.

TEKNISKA FRÅGOR
TILLSTÅND

Planens genomförande innebär att nedanstående tillstånd
kan behöva sökas.
•

Bygglov krävs vid nybyggnation och vissa typer av
ombyggnation.

•

Fällning av löv träd med en stamdiameter över 15 cm
kräver ansökan om marklov.

•

Beroende på storleken på den planerade bryggan kan
tillstånd för vattenverksamhet krävas. Vid anläggande av en mindre brygga råder anmälningsplikt.

•

Eftersom planområdet ligger inom primär skyddszon för vattentäkt krävs tillstånd för bl.a. anläggande
av ny väg samt för återkommande parkering av tunga
fordon.

Avtal

Ett planavtal som reglerar kostnader för planändringen
har upprättats mellan Kils kommun och exploatören.
Ett avtal kan behöva tecknas mellan exploatör, slalomklubben och Kils kommun avseende nyttjande av delar av
befintlig allmän parkering.
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7. MEDVERKANDE
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB genom samhällsplanerare Linnea Landfors (fram till samråd)
samt samhällsplanerare Marielle Nilsson i samarbete med
stadsarkitekt Daniel Nordholm och samhällsplanerare
Mari Andersson, Kils kommun..
Kil 2020-09-22
Daniel Nordholm

Mari Andersson

Stadsarkitekt		

Samhällsplanerare
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