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Kungörelse

1. INLEDNING

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från
beslutet anslagits.

BAKGRUND

Fastighetsägaren till Prästbol 2:1 har inkommit med en
ansökan om planbesked för att ändra del av nuvarande
stadsplan för Norra Fagerås. Anledningen till ansökan är
att fastighetsägaren till det nuvarande församlingshemmet
vill använda fastigheten i bostadssyfte.

PLANENS SYFTE

Planändringen syftar till att ändra område för allmänt ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra att fastigheten används som permanentbostad.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Planbeskrivning tillhörande Stadsplan för norra
Fagerås
3. Plankarta (juridiskt bindande dokument)
4. Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)
Efter samrådet upprättas ett granskningsutlåtande som
ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt
förslaget samt synpunkter från samrådet.
En fastighetsförteckning som redovisar fastighetsägare
som är berörda av planförslaget
tas fram av Lantmäteriet.
Samråds-

Samråd

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga
kraft tre veckor efter att beslut om antagande anslagits.

Preliminär tidplan

Uppdrag om planläggning		
Samrådsskede			
Granskning			
Antagande MN			
Laga kraft			

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet omfattar fastigheten Prästbol 2:1 som är belägen norr om Sunnevägen i Fagerås. Planområdets östra
delar gränsar mot en villatomt och mot jordbruksmark.
I norr avskiljs fastigheten från jordbruksmarken av ett
radhusområde.
Prästbol 2:1 är i privat ägo och bebyggd med ett församlingshem samt en komplementbyggnad. Fastigheten har
en lekplats och en asfalterad plan som tjänat som parkeringsplats. Fastighetens storlek uppgår till cirka 3000 kvm.

2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Underrä�else

redogörelse

PLANFÖRFARANDE OCH
TIDPLAN

mars 2020
juni 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020

Granskning

PLANUPPDRAG

Granskningsutlåtande

Antagande

Myndighetsnämnden har 2019-10-10 beslutat att ge
Myndighetsstaben i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Norra Fagerås.

Planen kommer handläggas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL, 2010.900). Godkänns samrådshandlingarna av samtliga i samrådskretsen inklusive ÖVERSIKTSPLAN
Planbesked Länsstyrelsen kan dock förfarandet
Samrådsbegränsas genom
att Enligt gällande
från 2010 är det aktuella omAntagande
Samråd
Lagaöversiktsplan
kra�
Planuppdrag granskning utesluts.. Då fårredogörelse
inga ändringar göras efter rådet avsett för bostäder och verksamheter. Planförslaget
godkännandet. Godkänner inte alla i samrådskretsen för- är således förenligt med översiktsplanen.
slaget upprättas planen även fortsättningvis med standardförfarande enligt PBL.
Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
Planbesked
möjlighet att lämna synpunkter.
Samråd

Planuppdrag

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i myndighetsnämnden.

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Granskning

DETALJPLANER

Prästbol 2:1 omfattas av Stadsplan för Fagerås, Norra deLagaIkra�
Bygglov
len somAntagande
vann laga kraft år 1980.
stadsplanen redovisas
marken inom det aktuella planområdet som allmänt ändamål (A). För byggnad inom område för allmänna ändamål
är högsta byggnadshöjd 7,5 meter vilket anges inom en
romb (<>). I samtliga områden som är planlagda för bo-

Antagande

GRANSKNINGSHANDLING

Laga kra�
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Planområdets ungefärliga lokalisering markerad med röd streckad linje.

stadsändamål (B) finns en bestämmelse som gör gällande
att maximalt en femtedel av tomternas mark får bebyggas med som mest en fristående huvudbyggnad och ett
garage eller uthus, samt att maximalt två bostadslägenheter får inredas (F). På dessa tomter gäller också maximal
byggnadshöjd om 7 meter och att man ej får bygga högre
än två våningar (II), samt att vind ej får inredas utöver
detta våningstal (n). I områden som har en maximal byggnadshöjd om 7 meter gäller att garage och uthus ej får ha
en byggnadshöjd över 3 meter. De områdesgränser som
är markerade med prickad linje (─●─●─) ska av trafiksäkerhetsskäl förses med stängsel för att undvika körbar
utfart mot Sunnevägen. På prickmark (:::) gäller förbud
mot byggnation.

ÖVRIGA PROGRAM
OCH POLICYS

Utöver översiktsplanen för Kils kommun och stadsplanen för Fagerås, norra delen finns inga program på kommunal, regional eller nationell nivå som är av relevans för
planförslaget.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Enligt genomförd undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-19, bedöms planförslaget inte
medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att
det krävs en strategisk miljöbedömning enligt PBL eller
Miljöbalken (MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan har samråtts
med länsstyrelsen 2020-04-01.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT
MILJÖBALKEN M.FL.
MILJÖBALKEN (MB)
Plankarta för gällande stadsplan med det aktuella planområdet rödmarkerat.
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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;

GRANSKNINGSHANDLING

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler

I 2 kap. MB finns bestämmelser om exempelvis platsval,
resurshushållning och försiktighet med hänsyn till människors och miljöns hälsa. Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från allmänt ändamål till bostadsändamål. En sådan ändring bedöms tillgodose bestämmelserna
i 2 kap. MB.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser
för hushållning

I Miljöbalkens tredje kapitel finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden,
främst riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv, som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada områdenas värden. Planområdet berörs inte av riksintressen eller andra markområden
som skyddas enligt 3 kap. MB.

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.
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. Planområdet
berörs inte av något riksintresse 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 utomhusluftens högsta til�låtna halter av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly.
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 mängden trafik ökar eller att
MKN för utomhusluft överskrids i området av andra skäl.
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.
Det enda vattendraget i planområdets närhet är Kanalen,
som rinner genom Fagerås och ansluter till Norsälven
1,5 km öster om ortens centrum. Planområdet är beläget
cirka 150 meter norr om Kanalen och avskiljs från vattendraget av Sunnevägen, en bensinstation och ett mindre
skogsområde.
Kanalen har i nuläget måttlig ekologisk status och uppnår
ej god kemisk status. Kravet är att god kemisk status ska
uppnås till år 2021 och god ekologisk status uppnås till år
2027. För den kemiska statusen gäller kravet med undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade
difenyletrar (PBDE).

Kemisk status

Den kemiska statusen för i stort sett alla landets ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) är
påverkade av miljögifter. I kanalen 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 spritts till luften från Sverige och andra
länder och tillförts ytvattnet genom storskalig atmosfärisk
deposition. I dagsläget bedöms föroreningarna av de ovan
nämnda ämnena vara av sådan natur och omfattning att
det saknas tekniska förutsättningar för att åtgärda problemen. Kravet på att ytvattnet i Kanalen ska ha god kemisk
status till år 2027 innehåller därför undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. De nuvarande halterna av dessa ämnen får dock inte öka.

Ekologisk status

Kanalens vatten har bedömts ha måttlig ekologisk status. Bedömningen motiveras av att vattendragets morfologi och flödesregim är otillfredsställande med hänseende
till fisklivet i vattendraget. Mänskliga aktiviteter, så som
rensning av vattendraget och uträtning av slingrande vattendrag, har inneburit förlust av naturliga livsmiljöer och
förändrade flödesförhållanden. Det finns också vandringshinder som dammar eller andra hinder som gör att
fiskar och andra vandringsbenägna arter enbart delvis kan
vandra naturligt i vattnet. Bedömningen stöds ytterligare
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av att vattnet belastas av tillförsel av näringsämnen och
följande övergödning.

Samlad bedömning

4. FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH FÖRÄNDRINGAR

Planförslaget bedöms inte påverka huruvida normerna för
god ekologisk status eller god kemisk ytvattenstatus i Kanalen kan uppnås till år 2027.

NATUR OCH KULTUR

MKN för fisk- och musselvatten

Planområdet beläget norr om Sunnevägen i Fagerås norra
del. Områdets storlek är 3000 kvm stort varav merparten
är öppna ytor. Huvudbyggnaden är belägen i söder och
i nordöst finns en komplementbyggnad. I norr och i öst
finns stora asfalterade ytor för in- och utfart samt parkering. En lekplats med gungor och rutschkana finns centralt i området och i väst och söder finns gröna ytor med
enstaka träd. Planområdet sluttar lätt åt väst-sydväst med
en inbördes höjdskillnad om 2,5 meter.

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

Såsom 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 berör inte något område som skyddas enligt
7 kap. MB.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN

Området berörs inte av det kommunala naturvårdsprogrammet eller andra former av naturskydd. Inga fynd av
arter som skyddas av artskyddsförordningen har gjorts i
området.

Mark, vegetation och landskapsbild

I gällande detaljplan är markområdena närmast den östra,
södra och västra fastighetsgränsen markerad med prickmark (:::) vilket innebär att den inte får bebyggas.
Planförslag

En del av den mark som inte får bebyggas enligt gällande
plan (:::) övergår genom planändringen till mark som får
bebyggas. Längs gränsen mot Sunnevägen får byggnad ej
uppföras inom fem meter från fastighetsgränsen. Längs
gränsen mot bostadsfastigheten i ost får byggnad ej uppföras inom tio meter från fastighetsgränsen. Detta markeras med prickmark i plankartan (:::). Områden som ej är
markerade med prickmark får bebyggas.

Geotekniska förhållanden

Marken i planområdet består av ett 20 meter djupt lager av
glacial lera. Berggrunden består av gnejs.

Ortofoto med planområdet rödmarkerat.
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Planområdet med riskområde för skred enligt SGUs kartering (orange fält).
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Sveriges geoogiska undersökning (SGU) har genomfört
översiktliga karteringar som visar att det föreligger risk för
skred och erosion i området. En redogörelse för risken och
hur den hanteras finns i stycket Risk för skred på sidan 9.
Planförslag

Inga åtgärder föreslås inom ramarna för planförslaget.

Förorenad mark

Det finns inga uppgifter om markföroreningar inom
planområdet.
Planförslag

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 tillåten
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av
nybyggnationen.
Planförslag

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

BEBYGGELSEOMRÅDEN

Bebyggelsen i närområdet består framför allt av bostäder
i orm av småhus eller radhus. På motstående sida Sunnevägen finns en bensinstation och Fagerås pizzeria. Småhusen är överlag byggda i det tidiga 1900-talets klassicism
men det närbelägna radhusområdet, byggt 1987, utgör ett
undantag med sin mer moderna utformning. Samtlig bebyggelse i området har träfasader.
Planförslag

Planändringen innebär att markanvändningen för fastigheten Prästbol 2:1 ändras från allmänt ändamål till bostadsändamål (B). I syfte att bibehålla områdets karaktär
införs en utformningsbestämmelse om att huvudbyggnad
och komplementbyggnader även fortsättningsvis ska ha
träfasader (f).
En del av den mark som inte får bebyggas enligt gällande
plan (:::) övergår genom planändringen till mark som får

bebyggas. Längs gränsen mot Sunnevägen och fastighetsgränserna i väst och öst får byggnad ej uppföras inom
fem meter från fastighetsgränsen med undantag för de
markområden som idag är bebyggda. Detta markeras med
prickmark i plankartan (:::). Sydöst om huvudbyggnaden,
i riktning mot bensinstationen, finns ett markområde som
inte omfattas av förbud mot bebyggelse. Av säkerhetsskäl
får detta område enbart bebyggas med komplementbyggnad (+++). Risksituationen beskrivs genomgående i avsnittet Risk för brand på sidan 9.
Områden som ej är markerade med prickmark eller korsmark får bebyggas. Gällande bestämmelser om maximal
byggnadshöjd samt krav på stängsel längs den södra fastighetsgränsen bibehålls.

Tillgänglighet

Då ny bebyggelse uppförs gäller Boverkets föreskrifter
om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringförmåga.
Planförslag

Vid ny- eller utbyggnation ska utformningen göras i enlighet med Boverkets föreskrifter om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

FRIYTOR
Lek

Inom planområdet finns en lekpark som i och med
fastighetens funktion som församingshem varit tillgänglig
för alla barn att leka i. Genomförandet av detta planförslag innebär att fastighetens markanvändning ändras från
allmänt andamål till bostad och att fastighetens grönytor
kommer att utgöra tomtmark. Lekplatsen blir därmed
otillgänglig för andra än fastighetsägaren.
I Fagerås finns goda möjligheter till lek på andra platser
än i det aktuella planområdet. Längre in på Sunnevägen
finns exempelvis ett idrottsområde och anlagda lekplatser
finns på flera håll i orten. Även de många skogspartierna
erbjuder möjligheter till lek.
Planförslag

I ett större perspektiv bedöms tillgången till friytor för lek
vara god. Inga åtgärder föreslås.

STRANDSKYDD

Planområdet är i sin helhet beläget utom strandskyddat
område.
Planförslag

Inga förändringar föreslås inom planändringen.

GRANSKNINGSHANDLING
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Illustrationskarta som visar de ändringar som föreslås göras i plankartan.
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Sunnevägen mot Karlstadsvägen/Arvikavägen. Till vänster i bild ses planområdet och till höger bensinstationen och pizzerian.

GATOR OCH TRAFIK

På motsatt sida om Sunnevägen finns en trottoar som leder mot bland annat hembygdsgården och idrottsplatsen
längre in på Sunnevägen.

Gatunät

Planområdet är belägen längs den norra sidan av Sunnevägen, som ansluter till övrigt vägnät vid korsningen
Sunnevägen/Arvikavägen/Karlstadsvägen ungefär 100
meter åt sydöst. Längre in på Sunnevägen finns Fagerås
hembygdsgård, Fagerås Kvarn, bostäder både i och utanför villaområde samt ett idrottsområde med hockeyrink
och fotbollsplaner. Mitt emot planområdet finns också en
bensinstation och pizzeria med närlivsbutik. Sammantaget
innebär detta att Sunnevägen belastas av trafik under stora
delar av dygnet. Eftersom Sunnevägen enbart är ansluten
till övrigt vägnät på en plats förekommer dock ingen renodlad genomfartstrafik. Sunnevägens skyltade hastiget är
40 km/h.
Fastigheten som planområdet omfattar nås genom en
mindre infart från Sunnevägen. Infarten delas med det angränsande radhusområdet.
Planförslag

Planförslaget bedöms inte resultera i en ökad mängd trafik varför dess genomförande kan inrymmas i befintlig
gatu- och trafikstruktur. Inga förändringar föreslås beträffande gator och trafik. Av trafiksäkerhetsskäl gäller även
fortsättningsvis att fastighetsgränsen mot Sunnevägen ska
vara försedd med stängsel för att förhindra körbar utfart
i denna riktning.

Gång och cykeltrafik

På planområdets sida av Sunnevägen finns en trottoar
som leder till korsningen Karlstadsvägen/Arvikavägen. I
anslutning till korsningen finns Sunnevägens enda övergångsställe och en något bredare gång- och cykelväg som
leder söderut mot ortens skola och tågstation.

Planförslag

Inga förändringar av gång- och cykeltrafiknät föreslås.

STÖRNINGAR OCH RISKER

Under denna rubrik beskrivs störningar som planändringen kan orsaka eller påverkas av samt vilka åtgärder som
ska vidtas för att minska dessa störningarna.

Buller

Genomförande av planändringen bedöms inte påverka
bullersituationen inom området. Det buller som i dagsläget förekommer i området orsakas främst av trafik längs
den angränsande Sunnevägen. Det saknas mätningar av
årsdygnstrafiken (ÅDT) på Sunnevägen men en grov
uppskattning kan göras utifrån mätningar längs Karlstadsvägen och Arvikavägen. För att illustrera en mycket
hög trafikbelastning kan hela skillnaden i ÅDT mellan de
två mätpunkterna längs Arvikavägen respektive Karlstadsvägen antas utgöras av trafikanter som svänger ut
från eller in på Sunnevägen. Detta skulle ge Sunnevägen
en ÅDT om drygt 500 fordon.
Då detta värde används för en enklare bullerberäkning
via Tyrens ”Nordic Road Noise” framkommer att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för bostäder inte överskrids
i området. Beräkningen visar en ekvivalent ljudnivå på
52 dBA vid fasaden närmast Sunnevägen, vilket är ett
godkänt värde då den rekommenderade nivån är 60 dBA
vid fasad. Vid uteplats i anslutning till byggnaden bör
bullernivån inte överstiga 50 dbA ekvivalent ljudnivå eller
70 dbA maximal ljudnivå. Möjlighet att anlägga sådan
uteplats finns på fastighetens nordöstra sida.
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Avståndet från bränslepumpen till närmaste punkt på planområdets huvudbyggnad är cirka 50 meter. Från cisternernas påfyllningsanslutning är avståndet cirka 45 meter.
Närmaste cistern är placerad under bränslepumpen med
övriga cisterner placerade längre österut.

En hög uppskattning av bullersituationen ger en ekvivalent
ljudnivå på 52 dBA vid huvudbyggnadens sydvästra fasad.

Planförslag

Inga åtgärder föreslås angående planområdets bullersituation.

Risk för skred

Enligt den kartering som genomförts av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) föreligger risk för skred i
finkornig jordart i planområdets sydvästra del. Eftersom
karteringen är översiktlig är riskområdets avgränsning inte
exakt utan ungefärlig. Förekomsten av skredrisk inom planområdet innebär därför inte att skredrisk konstaterats
utan att det är möjligt att sådan risk föreligger.
Planförslag

Totalstabiliteten på fastigheten bedöms i nuläget vara tillfredställande. Vid eventuell tillbyggnad av huvudbyggnaden ska markens lämplighet för bebyggelse säkerställas
genom att en säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten, om
kompletterande geoteknisk stabilitetsbedömning inför
bygglov visar ett sådant behov (a1).

Flera myndigheter har riktlinjer för avstånd mellan bensinstationer och annan bebyggelse. Enligt Boverkets allmänna råd, samlade i handboken Bättre plats för arbete från
år 1995, rekommenderas att bostäder placeras på minst
100 meters avstånd från bensinstationer. Av dessa 100 meter motiveras 50 meter av riskhänsyn och det resterande
skyddsavståndet beror på att bensinstationer ger upphov
till buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar.1 Länsstyrelsen i Värmlands län har inte tagit fram riktlinjer för
hur den här typen av risker ska hanteras i detaljplaneprocesser. I en rapport framtagen av länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderas dock ett avstånd på minst 50
meter mellan bensinstationer och bostäder.2
I handboken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, framtagen av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), sammanställs de av myndighetens
föreskrifter och allmänna råd som är tillämpliga vid planering i närheten av bensinstationer. Handboken innehåller
också råd om godtagbara avstånd mellan bensinstationer
och kringliggande bebyggelse enligt nedanstående tabell.3
Påfyllningsanslutning

25 m

Mätarskåp

18 m

Pejlförskruvning
Avluftningens mynning

6m
12 m

Översvämningsrisk och skyfall

Planområdet är i sin helhet högt beläget varför sannolikheten för översvämning är låg. Området översvämmas
inte vid högsta dimensionerande flöde.
Då ingen skyfallskartering genomförts i området saknas
uppskattning av risken för översvämning vid extrema skyfall. Planområdet är dock relativt högt beläget och saknar betydande nedsänkningar. Eftersom planområdet och
dess omgivningar dessutom sluttar lätt åt sydväst är risken
liten att vatten ansamlas i planområdet.
Planförslag

Inga förändringar föreslås inom planförslaget.

Risk för brand

Sydöst om planområdet finns en bensinstation där både
diesel och bensin hanteras. På stationen finns fyra cisterner; två för diesel och två för 95-oktanig bensin. Vardera
cistern rymmer 10 000 liter vilket innebär att det som
högst kan lagras 20 000 liter diesel och 20 000 liter 95-oktanig bensin på stationen.
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Med hänsyn till den hantering av bränslen som sker på
bensinstationen bedöms att risk för olycka huvudsakligen
föreligger vid tankning samt vid lossning av drivmedel till
cisterner.
Det finns ett flertal exempel på hur dessa risker har hanterats i riskbedömningar som genomförts av specialiserade
konsultföretag i samband med andra detaljplaneprocesser.
Olika konsultföretag har för skilda detaljplaner bedömt
att minsta avstånd mellan lossningsplats för tankfordon
(dvs. platsen för cisternernas påfyllnadsanslutning) och
bostäder ska vara 25 meter.4,5,6,7 Dessa bedömningar motiveras av risk för brandspridning och nivån av strålning vid
brand i bensin, vilket är det av bränslena som vid brand
genererar mest strålning och således är dimensionerande
för risk. Bensin är dessutom avsevärt mer lättantändligt
än diesel.
För bensinstationen i Fagerås finns två scenarier för läckage av bensin; läckage från bränslepump eller läckage vid
lossning av drivmedel till cisterner. Dagens mätarskåp är
i regel utrustade med flödesbegränsare som stryper pumpen efter utflöde om 100 liter. En brand i denna mängd
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bensin skulle innebära risk för brandspridning till byggnader inom 7 meter från pölens mittpunkt. Vid läckage
under lossning till cisterner kan resultera i större pölar.
Dagens tankbilar är sektionerade med fack om cirka 5 000
liter bränsle. Brand i denna mängd bensin skulle innebära
risk för brandspridning till byggnader inom 31 meter från
pölens mittpunkt.6 En brand i denna storleksklass bedöms
dock inte ge allvarlig påverkan på längre avstånd än cirka
40 meter ifrån olycksplatsen.5
Planförslag

Avstånden mellan bensinstationens riskkällor och närmsta
punkt på planområdets huvudbyggnad är nästan dubbelt
så höga som de godtagbara avstånd som anges i MSB:s
handbok. Urifrån beräkningar av påverkansområde vid
olyckor av varierande omfattning instämmer samtliga av
de granskade rapporterna i att minsta avstånd mellan bensinstationens olika riskkällor och bostadsbyggnad bör vara
minst 25 meter, vilket också är det minsta avstånd som
tillämpats i de detaljplaneprocesser som följt på respektive
riskbedömning.
Det aktuella planområdet ligger 50 meter från bränslepumpen och 45 meter från cisternernas påfyllningsanslutning.
Vid den största antagna läckan finns risk för brandspridning till byggnad inom 31 meter från pölens mittpunkt
medan allvarlig påverkan ej bedöms föreligga på 40 meters
avstånd. Avståndet på 45 meter från planområdets huvudbyggnad till den närmsta potentiella olycksplatsen innebär
därför att brandspridning eller strålningsskador på människor eller fysisk miljö är mycket osannolika i planområdet.
Utifrån ovanstående resonemang görs bedömningen att
det inte finns behov av att vidta åtgärder för att reducera
risker kopplade till bensinstationen. För att garantera människors säkerhet bör dock huvudbyggnaden även fortsättningsvis kunna utrymmas i riktning bort från bensinstationen. Det befintliga avståndet mellan bensinstationen och
planområdets huvudbyggnad bibehålls genom att mellanliggande mark ej får bebyggas (:::) eller enbart får bebyggas med komplementbyggnad (++)

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät. Fastigheten är också ansluten till fiber- och elnät .
Planförslag

Inga förändringar av den tekniska försörjningen föreslås
inom planändringen.

5. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Planändringen innebär att fastighet Prästbol 2:1 kan användas som bostad. Detta innebär att en permanent bostad
kommer att uppföras i relativ närhet till den bensinstation
som beskrivits ovan. Enligt den utredning som presenterades på de två föregående sidorna föreligger inte risk för
att planområdet påverkas allvarligt om brand uppstår i de
bränslen som hanteras på stationen. Utredningen har dock
inte undersökt störningar i form av exempelvis lukt eller
strålkastarljus från trafik vid utfart från bensinstationen,
varför vissa störningar av denna art tidvis kan förekomma
i planområdet. Dessa störningar bedöms dock inte vara så
omfattande att de har negativa konsekvenser för de boendes hälsa.
Flera sociala faktorer kan tänkas påverkas av planändringen. Vid permanent bosättning ökar underlaget för såväl
offentlig och kommersiell service vilket i förlängningen
ökar ortens attraktivitet. Boende på fastigheten kan dessutom bidra till trivseln i området genom att en tidigare
tom fastighet fylls med liv och hålls efter av de som flyttar
in. Planändringen kan också ses som en del i ett större arbete för att möjliggöra för människor att leva goda liv på
mindre orter, vilket är en fråga av stor vikt för samhällets
sociala hållbarhet.
I och med övergången från allmänt andamål till bostadsändamål blir lekparken på fastigheten otillgänglig för allmänheten vilket innebär att en möjlighet till lek för barn
förloras. Eftersom det finns flera andra områden som
uppmuntrar till lek, så som idrotts- och grönområden och
andra lekplatser, bedöms dock inte förlusten vara av betydande karaktär.
Förutom ovanstående sociala faktorer skapar planändringen förutsättningar för att återanvända en befintlig
byggnad för ett nytt ändamål, vilket är klokt sett ur ett
resurshushållningsperspektiv.

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.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov om en byggnad tas
i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som
byggnaden senast använts för eller om en ny bostads inreds i byggnaden. Eftersom bostad ska inredas och eftersom detta är ett väsentligen annat ändamål än församlingshem kommer bygglov att behöva sökas för att huset ska
kunna användas som bostad.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner
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 exempelvis
förlorad byggrätt.

Planavgift

Enligt PBL 2010:900 ska den som har nytta av planen stå
för planavgiften.
Planavgift ska tas ut genom avtal mellan Kils kommun och
exploatör, eller i samband med bygglovsprövningen.

7. MEDVERKANDE
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB genom Linnea Landfors i samarbete med Daniel Nordholm
och Mari Andersson, Kils kommun.

Kil 2020-08-18
Linnea Landfors
Samhällsplanerare

Daniel Nordholm
Stadsarkitekt

Mari Andersson
Samhällsplanerare

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Ansvarsfördelning

Nedan redogörs för fördelning av ansvar för planändringens genomförande.
Vad ska göras?			

Vem gör?

Upprättande av detalsplan		

Kils kommun

Ansökan om bygglov		

Fastighetsägaren

Fastighetsbildningsåtgärder

Lantmäteriet

Avtal

Planavtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren för att reglera kostnader i samband med upprättandet av detaljplanen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Planändringens genomförande innebär inga ytterligare
kostnader för Kils kommun.
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