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PLANÄNDRING
Hela fastigheten Sannerud 2:94 omfattas av detaljplanen för Kils
multisportarena som vann laga kraft år 2018. Den gällande plankartan
ses nedan.
Detta dokument är framtaget inför samråd om förslag till ändring av
den gällande detaljplanen för Sannerud 2:94. Eftersom den föreslagna
planändringen är relativt liten bedöms det inte vara nödvändigt att
upprätta en ny planbeskrivning. Istället redovisas de föreslagna
ändringarna i den gällande planbeskrivningen.
I denna planbeskrivning såväl som på plankartan redovisas
ändringsförslag i röd färg. Vissa formuleringar som återfinns i den
gällande planbeskrivningen föreslås strykas, vilket redovisas genom att
sådan text strukits över med ett rött streck.

Plankartan med föreslagna ändringar markerade i rött.
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Detaljplan för Kils multisportarena
(SANNERUD 2:94)

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
•
•
•
•
•

Planbeskrivning (detta dokument) med ändringar
Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) med ändringar
Granskningsutlåtande
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av en ny
inomhusarena för idrott. Inom området planeras även för lokaler
relaterade till verksamheten vid arenan som till exempel gym,
sjukgymnastik- och naprapatmottagningar samt företagshälsovård,
mindre sportshop, servering samt konferens- och kontorsutrymmen.
Den huvudsakliga markan-vändningen sätts därför till besöksanläggning
(R) med preciseringen idrotts- och sportanläggning.
Då det ur planeringssynpunkt inte är önskvärt att låsa användningen
enbart till idrotts- och sportändamål kommer användningen besöksanläggning att kombineras med användningarna kontor (K) och verksamheter (Z) vilket i stort motsvarar hur närliggande fastigheter utnyttjas.
Marken inom planområdet är sedan tidigare är planlagd för industriändamål men inte ianspråktagen för detta ändamål.
Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.
Planändringens syfte är att möjliggöra avstyckning av ECG Arena från
fastigheten Sannerud 2:94.

PLANDATA
Läge

Planområdet ligger i centrala Kil cirka 500 meter nordväst om Kils resecentrum.
Området avgränsas i söder av Industrigatan, i öster av väg 698 samt i
norr och väster av intilliggande fastigheter.

Areal

Planområdets areal är ca tre hektar.

Markägoförhållanden

Marken inom det berörda området ägs av en privat fastighetsägare.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga
planer

Gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010-06-23.
Översiktsplanen pekar ut Kils tätort som ett område för bostäder och
verksamheter. Någon annan kategorisering av marken inom tätorten
görs inte. Det aktuella planområdet en del av Humletorps verksamhetsområde.
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I översiktsplanen utgör planområdet en del av det område som ska omfattas av ett utvecklingsprogram för centrala Kils tätort. I utvecklingsprogrammet görs dock inget ställningstagande angående det aktuella området.
Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Detaljplaner,
områdesbestämmelser,
förordnanden
m.m.

Det aktuella området omfattas i dag omfattades tidigare av en detaljplan,
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för västra
industriområdet, omfattande fastigheten Sannerud 21 m.fl., Stora Kils
kommun, Värmlands län, fastställd 1970-11-30.
Planen anger industriändamål för den berörda delen.
Planens genomförandetid är utgången.
2018 antogs detaljplan för Kils multisportarena som är den nu gällande
planen.

kulturmiljöprogram för
Värmland

Länsstyrelsen har i sitt Kulturmiljöprogram för Värmland från 1989 uppmärksammat en fornlämningsmiljö strax nordväst om planområdet. Fornlämningsmiljön består av ett 20-tal gravhögar från järnåldern.
Avståndet från planområdet till fornlämningsmiljön är cirka 200 meter
och miljön avskiljs från planområdet av väg 698. Ett genomförande av
planen bedöms därför inte påverka fornlämningsmiljön.

Program för
planområdet

Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas.
Den nya anläggningen kommer att förläggas inom ett industriområde
som har varit etablerat i många år.

Behovsbedömning /
undersökning
om betydande
miljöpåverkan

Slutsatsen är att ett plangenomförande inte bedöms vara av sådant slag
att den kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4
kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § miljöbalken eller 4 § i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och att den därmed inte
behöver föregås av miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Inför förslag till ändring av detaljplanen har en undersökning om
betydande miljöpåverkan genomförts. Undersökningens slutsats är att
planändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att
plangenomförandet därför inte behöver föregås av en miljöbedömning/
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Markens
lämp-lighet

Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska 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 ska
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen
och med närhet till fungerande infrastruktur.
Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med
intentionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken.
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Värdefulla områden

Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska 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 ska,
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.
Området är redan i dag var tidigare detaljplanelagt för industriändamål
men inte i anspråktaget. Huvuddelen av marken inom området har i
väntan på ian-språktagandet brukats för vallodling. Enligt 3 kap. 4 § får
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk endast om det behövs för att
tillgodose vä-sentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.
Inom Kils tätort har under flera år funnits behov av ytterligare idrottshallar. Att kunna erbjuda vettiga fritidssysselsättningar för barn och unga
bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. Aktuell placering är mycket
fördelaktig ur flera anledningar. Bland annat hamnar arenan på gångavstånd från så väl Sannerudsskolan som från Vikstaskolan vilket gör det
möjligt för dessa skolor att använda arenans hallar för idrottsundervisningen. Markområdet ligger även på gångavstånd från Kils resecentrum
vilket möjliggör kollektivt resande till både träning, tävling och andra arrangemang i arenan. Vidare ger placeringen mycket god anslutning till
både bilvägnätet och GC-nätet i Kils tätort. Dessutom ligger samtliga
bostadsområden inom tätorten ligger mindre än 2,5 km från arenan vilket
gör att en mycket stor andel barn, ungdomar och även övriga boende i
tätorten kan cykla till och från arenan. Någon annan obebyggd mark som
uppvisar lika god tillgänglighet ur dessa aspekter har inte kunnat identifieras. Det bedöms därför inte att behovet kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Planområdet gränsar vidare till en del av kulturmiljön Kil som har uppmärksammats i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Planläggningen bedöms inte påverka kulturmiljön.
Området är redan i dag detaljplanelagt för industriändamål men inte i
anspråktaget.
Tillgången till grönområden är god inom närområdet.

Riksintressen

Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen.
Planområdet ligger drygt 200 meter norr om järnvägarna Fryksdalsbanan, Norge/Vänerbanan och Värmlandsbanan som alla är riksintresse
för trafikslagens anläggningar.
Vidare ligger planområdet inom Frykensjöarnas avrinningsområde. Sjöarna avvattnas via Norsälven och Vänern. Vänern är av riksintresse för
bl.a. yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.
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Bedömningen görs dock att den föreslagna planläggningen inte kommer
att hota något av riksintressena. Spill- och dagvatten kommer att anslutas till de kommunala näten och omhändertas innan det når recipienten.
Avståndet till järnvägen är stort och trafiken till och från planområdet
kommer inte att påverka inte framkomligheten för järnvägstrafiken.
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med
stöd av 5 kap. miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft, för olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen.

utomhusluft

I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. 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.
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.
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partiklar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen.
Föreslagen planläggning innebär att ytterligare verksamheter som alstrar
biltrafik kan etableras. Det centrala läget och ett väl utbyggt gång- och
cykelnät inom tätorten gör att en stor del av de dagliga transporterna till
och från idrottsanläggningen kan ske med cykel och behovet av biltransporter kan förväntas bli förhållandevis litet.
Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändringar som medför ökade utsläpp till luften.

fisk- och musselvatten

Planområdet ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde och avvattnas via Nedre Fryken, 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.
Dag- och spillvatten kommer att anslutas till kommunens ledningsnät och
omhändertas på ett betryggande sätt innan det når recipienten. Se även
avsnittet vattenförvaltning nedan. Ett plangenomförande bedöms därför
inte medföra någon risk för att gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten kommer att överskridas.

omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormer 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.
Planläggning bedöms endast påverka bullersituationen i området marginellt.
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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, miljökvalitetsnormer har antagits.
Vid den senaste statusklassningen bedömdes Nedre Frykens ekologiska
status som måttlig. Att god ekologisk status inte uppnås beror främst på
regleringen och att stora delar av de närmaste strandområdena består
av brukad mark.
Den kemiska statusen är klassad som uppnår ej god vilket beror på att
gränsvärdena för kvicksilver och bromerad difenyleter överskrids. Dessa
gränsvärden överskrids dock för alla ytvattenförekomster i Sverige och
beror på nedfall av internationella luftföroreningar. Undantaget dessa
ämnen uppnås god kemisk status.
Vidare ligger planområdet över grundvattenförekomsten Nedre Fryken Klarälvdalen. Gällande miljökvalitetsnorm är god kemisk status och god
kvantitativ status. Idag uppfyller grundvatten båda dessa kriterier. Dock
förekommer förhållandevis höga halter av klorid. Om halten klorid fortsätter öka finns risken att normen god kemisk status inte kommer att uppnås 2021. Misstanke finns att det är användningen av vägsalt som ligger
bakom de förhållandevis höga kloridhalterna.
Spill- och dagvatten kommer att anslutnas till de kommunala ledningsnäten och omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når
recipienten. Dagvatten som misstänks innehålla oljespill eller andra föroreningar, t.ex. från asfalterade parkerings- eller verksamhetsytor, ska
renas innan det leds ned till det kommunala dagvattensystemet, se miljöbalkens hänsynsregler MB 2 kap. 3 §. Rening kan ske med till exempel
filterbrunn eller genom avledning i öppna tröga system.
Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att
uppnå god kemisk och ekologisk status i vattnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR
Natur
topografi

Planområdets marknivåer varierar mellan + 100 och + 103 meter (RH
2000) med de lägsta nivåerna i sydväst och de högsta i nordost.

vegetation

Vegetationen inom planområdet består av en dunge med större lövträd.
Dungen är delvis omgiven av jordbruksmark som brukas för vallodling.
Då utbyggnaden av området inletts med stöd av gällande plan har markarbeten påbörjats varför delar av vegetationen tagits ned och matjordslagret till stora delar är bortschaktat. En stor del av marken inom
planområdet har asfalterats eller bebyggts.
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I samband med genomförandet kommer träd, buskar och planteringar
anpassade till den nya bebyggelsen att anläggas.
landskapsbild

Planområdet består av en delvis ännu ej exploaterad fastighet inom ett
sedan länge etablerat industri- och verksamhetsområde. Sedan
detaljplanen för Sannerud 2:94 vann laga kraft har delar av fastigheten
bebyggts med en multisportarena. Från väg 698 som löper i östra
kanten av området fås intrycket av ett typiskt verksamhetsområde i
utkanten av ett mindre samhälle. Även gaturummets utformning bidrar
till detta intryck. Den relativt låga bebyggelsen är till största delen
omgiven av skogsmark varför bebyggelsen, trots sin brokighet, inte
dominerar omgivningen.
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Bildkälla: Kils kommun

En attraktivt utformad idrottsanläggning kan lyfta upplevelsen av verksamhetsområdet och bidra till att infarten till Kil från nordväst upplev mer
stadsmässig. Det är därför viktigt att utformningen av de ytor som exponeras mot väg 698 ges särskild omsorg.
geotekniska
förhållanden

En geoteknisk undersökning Sporthall vid f.d. Scan, WSP, 2005 har utförts. Det nu aktuella planområdet utgör ett delområde av det undersökta
område. Undersökningen visar att jorden består överst av 0.3-0.4 m
mulljord. Under denna utgörs jorden av siltig torrskorpelera som följs av
en blötare lera. Omkring djupet 5 m bedöms inslaget av sand öka och
omkring 7-8 m sker åter igen en övergång till lerigare jord.
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Inom större delen av delområdet förekommer sand med minst hög relativ
fasthet från djupet ca 10 m under markytan. Under undersökningen utförda trycksonderingar har huvudsakligen stoppat 17-19 m under markytan i fast jord.
Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet.
Ytterligare krav på geotekniska undersökningar kan komma att ställas i
bygglovsskedet.
markradon

I samband med ovan nämnda geotekniska undersökning utfördes även
markradonundersökning. Mätning av markradonhalt har utförts i sex
punkter. I fem av dessa punkter har låga till normala radonhalter uppmätts, i en punkt dock höga halter. Denna punkt är dock belägen söder
om Industrigatan och ligger alltså utanför planområdet.
Inom området norr om Industrigatan görs i undersökningen bedömningen att ingen ytterligare mätning av markradon behöver utföras. Byggnad
inom detta område skall dimensioneras för normalradonmark.
Ansvaret för att slutligen bedöma den faktiska radonrisken för byggprojekt och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som är byggherre.

stabilitet

Enligt den geotekniska undersökningen bedöms markens totalstabilitet
som tillräcklig för normal markuppfyllnad inom området. Uppfyllnader
skall dock undvikas i anslutning till schakter.

förorenad mark

Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha funnits
verksamheter inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. Marken utgörs av jordbruksmark som används för vallodling.
I samband med den geotekniska undersökningen, se avsnittet geoteknik
ovan, utfördes även en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Resultaten från utförda undersökningar visar på inga eller yttersta låga halter
av föroreningar inom planområdet och att marken inom undersökt område inte innehåller föroreningar av analyserade ämnen över riktvärdesnivån mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärdesnivån MKM
valdes på grund av den då planerande markanvändningen sporthall. De
ytterligare användningar som planeras i aktuell planläggning, kontor och
verksamheter, faller även de inom ramen för MKM.
Baserat på resultaten i utförd markundersökning görs bedömningen att
inga ytterligare markundersökningar behöver utföras.
Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas
markföroreningar eller misstänkta markföroreningar skall kontakt tas med
tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om
hur hantering av schaktmassor och sanering skall ske.

höga flöden

Planområdet ligger inte så till att det riskerar att översvämmas vid höga
vattenstånd i omgivande sjöar eller vattendrag.
För att reda ut förhållande vid kraftiga regn har ett PM för dagvatten tagits fram, PM dagvattenhantering Sannerud 2:94, WSP, 2018-05-28.
Beräkningarna i PM:et utgår från att halva planområdets yta är bebyggd
och den andra halvan asfalterad. Sammanfattningsvis visar PM:et att
befintlig servisledning inte har kapacitet att för att ta hand om flödet från
planområdet utan dagvattnet måste fördröjas inom området. För att han-
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tera flödet vid ett 10-årsregn behöver 160 m3 kunna fördröjas i kassetter
eller i öppna magasin.
PM:et visar också att ytvattnet från planområdet inte avrinner mot vägporten under järnvägen utan längs Industrivägen mot väster. För att säkerställa befintligt dike längs Industrivägens norra sida läggs bestämmelse om att dike ska finnas in på plankartan.
fornlämningar

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inga kända fornlämningar inom planområdet. Dock ligger planområdet i relativ närhet, 300
respektive 400 meter, till fornlämningarna Stora Kil 12:1 och Stora Kil
14:1 varför man böra vara uppmärksam i samband med schakt- och
grävarbeten inom nordöstra delen av området.
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas
med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Verksamheter
inom planområdet

Området är har tidigare varit planlagt för industriändamål men aldrig
ianspråktaget för detta ändamål. Huvuddelen av området brukas som
jordbruksmark. Hösten 2018 öppnade en träningsanläggning med gym
och gruppass i planområdet och ett år senare invigdes sporthallen ECG
Arena. I anslutning till ovanstående finns även en padelhall.
Planområdet är i huvudsak avsett att användas som en besöksanläggning (R med inriktning mot idrott. Inom användningen ska också, föru-tom
själva idrottshallarna, även rymmas relaterade verksamheter så som till
exempel gym, sjukgymnastik- och naprapatmottagningar samt företagshälsovård, mindre sportshop, servering samt konferens- och kontorsutrymmen.
Då planområdet ligger inom ett redan etablerat industri- och verksamhetsområde kommer markanvändningen även att innefatta verksamheter
(Z) och kontor (K). Detta för att inte i onödan låsa utnyttjandet av mar-ken.
Med verksamheter menas olika typer av ytkrävande verksamheter som
har begränsad omgivningspåverkan som t.ex. serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Även partihandel och handel med
skrymmande varor ingår i användningen.
Besöksanläggningar kan medföra behov av skyddsavstånd till omkringliggande bebyggelse för att denna inte ska utsättas för risker och störningar. I detta fall är området redan planlagt för industri och omkringliggande bebyggelse har planerats med hänsyn till industriområdet. Till
exempel ligger närmaste bostadsbebyggelse mer än 200 meter från
planområdet. Verksamhetsanvändningen ska inte innebära något behov
av skyddsavstånd.
Verksamheterna ska så lång möjligt anpassas till ett uthålligt system som
ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt.

utom planområdet

Planområdet omges av industriverksamheter av olika slag. I söder ligger
Scan-området som inrymmer ett flertal mindre och större företag inom
olika branscher. I anslutning till Scan-området återfinns också kultur- och
konferensanläggningen Kil arena. Väster och norr om planområdet finns
bland annat tillverknings- och entreprenadföretag samt kommunförråd.
Även öster om väg 698 återfinns en rad olika industrier och verksamheter av olika karaktär.
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Bebyggelse
inom planområdet

Planområdet håller på att bebyggas enligt gällande plan. Inom
planområdet finns en större byggnad som inrymmer en padelhall och en
träningsanläggning med gym och gruppass. ECG Arena ligger i direkt
anslutning till denna byggnad och inrymmer en sporthall.
Tillkommande bebyggelse enligt aktuell planläggning ges en högsta
nockhöjd är 15 meter vilket är högre än för kringliggande bebyggelse.
Behovet av den högre takhöjden motiveras av att ett flertal inomhussporter behöver invändiga takhöjder på mellan åtta och tio meter. Till detta
kommer ett behov av utrymme för att kunna hissa upp t.ex. basketkorgar
i taket utan att dessa inkräktar på takhöjden. Tillsammans med takstolarnas konstruktionshöjd samt behov av taklutning har bedömningen gjorts
att 15 meters nockhöjd kan komma att krävas för arenan.
Nockhöjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion, oavsett
vilken typ av takkonstruktion byggnaden har. Delar som sticker upp över
taket såsom skorstenar, antenner och mindre teknikutrymmen räknas inte
in.
Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent
av fastighetsarean. Med byggnadsarea menas den area byggnaderna
upptar på marken och avser all bebyggelse. I planen anges att 50 % av
fastighetsarean får bebyggas. I realiteten kommer verksamheternas behov friytor för t.ex. parkering, lastning och lossning, upplag och liknande
att styra bebyggelsens omfattning. Bestämmelsen att högst 50 % av
fastighetsarean får bebyggas gäller inom hela planen med undantag för
det område som utgörs av ECG Arena. Inom detta område får 100 % av
fastighetsarean får bebyggas, vilket redovisas på plankartan med
bestämmelsen e1 100 samt en egenskapsgräns.
Vad gäller övriga friytor följer planläggning i stort sett den äldre planens
struktur. Detta innebär att ett område av 20 meters bredd ut mot väg 698
inte får bebyggas. I söder mot Industrigatan görs dock ett undantag mot
den äldre planen då bredden på det område som inte får bebyggas har
minskats till tio meter. Tio meter den vanligaste bredden på den byggnadsfria zonen längs gatorna i industriområdet.
Generellt finns också en bestämmelse om att nya byggnader ska placeras minst fyra och en halv meter från fastighetsgräns. Denna
bestämmelse gäller enbart tillkommande bebyggelse. Befintliga
byggnader berörs ej av bestämmelsen och är ej planstridiga.
Det har inte bedömts nödvändigt att införa några utformningsregler angående bebyggelsen utseende.

utom planområdet

Då planområdet ligger i ett redan etablerat industriområde består den
omgivande bebyggelsen av industri- och verksamhetsbyggnader av olika
typ och ålder. I söder ligger en större sammanhängande
industribebyggelse i huvudsak uppförd i rött tegel. Här fanns tidigare
slakteriverksamhet i Scans regi. I övrigt består den omgivande
bebyggelsen främst av industrihallar i plåt eller lättbetong med tillhörande
kontorslokaler.
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tillgänglighet

Den övergripande tillgängligheten till planområdet är god. Marken är förhållandevis flack och ansluter väl till omgivande gator och marknivåer.
Området är även väl integrerat med det övergripande gång- och cykelnätet.
Arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde samt tillhörande tomter ska vara utformade på sådant sätt att de kan användas av
personer med funktionsnedsättning.
Bestämmelserna gäller inte de arbetslokaler där det är obefogat med
hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är avsedda.

Service

Området är beläget i centrala Kil med god tillgång till såväl samhällelig
som kommersiell service.
Vårdcentral finns en dryg kilometer söder om planområdet. Närmaste
sjukhus finns i Karlstad.
Ett plangenomförande bedöms inte komma att ställa krav på någon förändring av varken samhällelig eller kommersiell service.

Friytor

Behovet av friytor är väl tillgodosett utanför planområdet.

Trafik
biltrafik

Området ligger i anslutning till väg 698 som enligt kommunens trafiknätsanalys från 2010 ingår i huvudvägnätet. Detta innebär att det är lätt
att nå området från såväl väg 61 som från olika delar av Kils tätort.
Från väg 698 nås området via Industrigatan. Korsningen mellan väg 698
och Industrigatan är dimensionerad för att klara den relativt omfattande
trafiken till och från befintligt industriområde (Det tidigare slakteriet söder
om planområdet var Kils största privata arbetsgivare med över 500 anställda.).
Då den huvudsakliga verksamheten vid sport- och idrottsanläggingen
kommer att äga äger rum kvällstid och på helger, då verksamheten i
industriområdet för övrigt är begränsad, bedöms kapaciteten i
korsningen vara tillräcklig.
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I gällande tidigare planer och fastighetsstruktur finns fanns utrymme för
att ersätta korsningen med en cirkulationsplats. Denna möjlighet
kvarstår i aktuell planläggning.
Infartsförbud införs för den del av planområdet som gränsar till väg 698.
parkering

All parkering kommer att ske på kvartersmark. För idrottshallarna med
tillhörande verksamhet har beräknats ett behov av cirka 280 parkeringsplatser.

kollektivtrafik

Planområdet ligger på gångavstånd (cirka 800 meter) från Kils resecentrum. Vid resecentrum sammanstrålar i princip fyra järnvägslinjer, Värmlandsbanan, Norge/Vänerbanan, Bergslagsbanan och Fryksdalsbanan.
Från resecentrum går, vardagar, bl.a. ett drygt tiotal tåg i vardera riktningen mellan Kil och Karlstad, restiden är cirka 13 minuter. Bra tågförbindelser finns även mellan Kil och Sunne-Torsby samt mellan Kil och
Arvika. Mellan Kil och Sunne betjänar järnvägen ett flertal mindre orter
och samhällen.
Busslinjen Fagerås-Kil-Karlstad trafikerar resecentrum med cirka sjutton
turer vardagar respektive tolv turer under helgen i vardera riktningen.
Värmlandstrafik svarar för den regionala tåg- och busstrafiken.

varutransporter

All lastning och lossning hanteras på kvartersmark.

gång- och cykeltrafik

Längs väg 698 löper en gång- och cykelbana som ingår i kommunens
gång- och cykelnät. Goda gång- och cykelförbindelser finns in mot centrala Kil så väl som ut mot samtliga bostadsområden i Kils tätort.
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Störningar

Den planerade verksamheten är inte störningskänslig. Då planområdet
utgör en del av ett större verksamhetsområde är inte heller de omkringliggande verksamheterna störningskänsliga.
Det finns i dagsläget inte heller några riktvärden för vägtrafikbuller utomhus avseende verksamhetsområden. Inomhusnivåer regleras genom
Boverkets byggregler (BBR) eller i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Teknisk försörjning
dricks-, spilloch dagvatten

Fastigheten är ansluten till de kommunala VSD-näten.
Dagvatten från asfalterade parkerings- och verksamhetsytor kan behöva
renas innan det leds in i det kommunala dagvattensystemet. För att inte
överbelasta det kommunala dagvattensystemet krävs också att dagvatten fördröjs inom planområdet. Se tidigare avsnitt vattenförvaltning respektive höga flöden.
Eftersom ECG Arena är ansluten till VSD-nätet genom egna
servisledningar kan avstyckning av arenan genomföras utan att vidare
åtgärder krävs angående den avstyckade fastighetens dricks- spill och
dagvatten.

värme

Det kommunala fjärrvärmenätet finns tillgängligt i anslutning till planområdet. Kils Energi AB är nätägare.
Eftersom ECG Arena är ansluten till fjärrvärmenätet genom egna
servisledningar kan avstyckning av arenan genomföras utan att vidare
åtgärder krävs för att säkra den avstyckade fastighetens värmeförsörjning.

el

Strömförsörjning finns inom området. Ellevio är nätägare.
Eftersom ECG Arena är ansluten till elnätet genom egna servisledningar
kan avstyckning av arenan genomföras utan att vidare åtgärder krävs för
att säkra den avstyckade fastighetens elförsörjning.

tele, data

Tele- och fibernät finns inom området. Skanova Access är nätägare.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla teleanläggningar i nuvarande lägen. Om telekablar måste flyttas eller skyddas för att möjliggöra
exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden även bekostar
den.
Eftersom ECG Arena är ansluten till tele- och fibernätet genom egna
servisledningar kan avstyckning av arenan genomföras utan att vidare
åtgärder krävs för att säkra den avstyckade fastighetens anslutning till
tele- och fibernät.

översikt över
underjordiska
ledningar

Längs östra kanten av planområdet löper en underjordisk elledning vilken skyddas med ett u-område i plankartan. Det finns även ett servitut för
ledningen. Övriga ledningar inom planområdet är att betrakta som
servisledningar och ges därför inget skydd.
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avfall

Det planerade verksamhetens avfallshantering ska lösas inom fastigheten. Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och
avfallsplan.
Kommunens återvinningscentral finns vid Lersätter, väster om Kils tätort.
Närmaste återvinningsstation ligger cirka 300 meter öster om planområdet.

Konsekvenser
av planens
genomförande

Ett genomförande av planen innebär att Kil får ett centralt beläget idrottscentrum som löser en stor del av idrottsföreningarnas behov av inomhushallar, något som efterfrågats för att kunna erbjuda meningsfulla
fritidsaktiviteter för en större andel av kommunens barn och ungdomar.
Arenan kommer också med sin verksamhet, särskilt under den mörka
delen av året, att bidra till att en ganska öde och otrygg vägsträcka in
mot centrala Kil befolkas och får mer liv.
Stadsbildsmässigt kommer arenan att fylla ett hål i bebyggelsestrukturen
och bidra till att både etablerade och nya bostadsområden i norra delen
av Kils tätort får en starkare koppling till centrala Kil.
Inomhusarenan kan också ge positiva effekter för näringslivet då den,
förutom att ge möjlighet att ordna större idrottsarrangemang så som cuper och turneringar av olika slag, även ger möjlighet till andra arrangemang som t.ex. mässor och utställningar.
Planändringen har ingen inverkan på konsekvenserna av planens
genomförande.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Detaljplanen upprättas med standardplanförfarande.

Tidsplan för
planändringen

Samråd

Våren 2020

Granskning

Sommaren 2020

Antagande

Hösten 2020

Laga kraft

Hösten 2020
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infrastruktur

Utbyggnad av infrastruktur kommer att ske när erforderliga planbeslut är
fattade, medel ställs till förfogande och behov föreligger.

bebyggelse

Bebyggelse kommer att uppföras när erforderliga planbeslut är fattade,
bygglov erhållits och när byggherren finner det lämpligt eller vad som
särskilt avtalas i exploateringsavtal eller liknande.

fastighetsbildning

Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade.

Genomförandetid

Genomförandetiden är satt till fem (fem) år från den dag planen vunnit
laga kraft. Planändringens genomförandetid ska löpa inom den
nuvarande genomförandetiden som således ska fortsätta gälla.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:
-

initiera fastighetsbildning,

-

förbindelsepunkter för VSD-ledningar,

-

iordningställande av infrastruktur, och

-

bygglovsprövning.

Köparen/byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen:

Avtal

-

bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndigheter och andra,

-

nybyggnadskarta,

-

anslutningsledningar till kommunens ledningsnät,

-

utsättning, och

-

uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark.

Planavtal har tecknats mellan köparen/byggherren och kommunen.
Ett exploateringsavtal som reglerar de närmare omständigheterna kring
exploatering kommer att upprättas mellan kommunen och köparen/byggherren.
Enligt kommunens riktlinjer för exploateringsavtal ska exploatören bekosta eller vidta åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska
kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Följande delar av riktlinjerna anses tillämpliga för aktuell planläggning:
-

exploatören ska bekosta de nödvändiga utredningar och markundersökningar som krävs för genomförandet av detaljplanen eller
de utredningar som behövs som underlag till exploateringsavtalet,

-

exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder som krävs för
utbyggnad på kvartersmark,

-

exploatören ansvarar också för att ansöka om alla nödvändiga
tillstånd, att utföra markförstärkning, att verkställa marksanering,
att iordningställa parkering, att vidta bullerdämpande åtgärder
med mera,
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-

exploatören ansvarar även för och bekostar alla anläggningar
inom kvartersmark, all anslutning till allmän plats samt återställningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark,

-

det är även exploatörens ansvar att se till att dagvattnet från kvartersmarken omhändertas lokalt så långt det är möjligt,

-

krävs det flytt av befintliga ledningar för att kunna genomföra detaljplanen bekostas detta av exploatören,

-

exploatören åtar sig även att bekosta övriga åtgärder som krävs
för att kunna genomföra exploateringen som t.ex. marksanering,
arkeologiska utredningar med mera,

-

ansvaret ligger på exploatören att ta reda på och ansöka om alla
nödvändiga tillstånd som behövs för att exploatören ska kunna
genomföra utbyggnad i enlighet med detaljplan exempelvis bygglov och marklov, samt

-

exploatören bekostar samtliga avgifter som tillkommer för exploateringen på kvartersmark, t.ex. för anslutning av vatten, avlopp,
fjärrvärme, el och tele med mera.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder
kan genomföras. I sydvästra delen av Sannerud 2:94 kommer en yta på
ca 1000 m2 att styckas av och bilda en egen fastighet. Den nya fastigheten omfattas inte av aktuell planläggning. Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder för att stycka av denna
del.
Ytterligare en förrättning ska ske för att avstycka det markområde om ca
1700 m2 som är bebyggt med ECG Arena. Detta område bildar en egen
fastighet inom aktuell detaljplan. Även i detta fall initierar och bekostar
kommunen erforderliga fastighetsbildningsåtgärder för avstyckningen.
Den nybildade fastighetens tillgång till parkeringar, avfallshantering,
takvattenavledning och övriga tekniska ledningsserviser ska
säkerställas vid fastighetsbildningen genom upprättande av servitut.
Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen.
Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt.
Fastigheten belastas av två servitut, ett för ledning m.m. och ett för jordkabel m.m. Jordkabeln löper i planområdets östra gräns och dess läge
har mätts in. I planen säkerställs den del av jordkabeln som berör planområdet med ett u-område. Ledningen är riven och ersatt med en
jordkabel. Även denna ligger i planområdets östra gräns. Den del av
jordkabeln som berör planområdet säkerställs med u-område enligt
ovan.

EKONOMISKA FRÅGOR
Förutom den ovan nämnda avstyckningen kommer kommunen inte att
ha några direkta kostnader för planens genomförande.
Planens genomförande innebär kostnader för kommunen i samband
med fastighetsregleringar samt vid förvärv av den avstyckade fastighet
som omfattar ECG Arena.
Kommunens direkta intäkter blir i form av bygglovsavgifter och anslutningsavgifter. Planavgift kommer inte att tas ut.
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TEKNISKA FRÅGOR
Utbyggnaden av området kan komma att ske i etapper. Kompletterande
geoteknisk undersökning kommer att krävas i samband med
bygglovsprövningar såvida det inte bedöms onödigt med hänsyn till
projektets ringa omfattning eller andra omständigheter.
Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid upprättandet av planbeskrivningen har samhällsplanerare Mari
Andersson på Kils kommun medverkat.

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Från KLARA arkitekter har även arkitekt Jan Erik Engström medverkat.

2018-06-29

Johan Stenson
Planeringsarkitekt

REVIDERING
En bestämmelse om att dike ska finnas längs Industrivägens norra sida
har lagts in på plankartan för att säkra att dagvatten leds mot väster bort
från befintlig vägport under järnvägen.

2018-09-11

Johan Stenson
planeringsarkitekt
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Vid framtagandet av planändringsbeskrivningen har Mari
Andersson, samhällsplanerare vid Kils kommun medverkat.

2020-06-30

Daniel Nordholm

Linnea Landfors

Stadsarkitekt

Samhällsplanerare, SBK Värmland AB
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