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Detaljplan för utvidgning av HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE 
(delar av Hagfors 2:21 och 2:164) 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning) 
• Samrådsredogörelse (tillkommer efter samråd) 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
• Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) 
• Grundkarta (separat kartblad) 

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utvidgning av Hagälvens 
industriområde i Hagfors norrut längs Hammarvägens västra sida. 

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. 

 
 

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 hän-
syn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning. 

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 intent-
ionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken. 

Värdefulla om-
råden 

 Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, eko- 
logiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fis-
kevatten 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 tät-
orter ska särskilt beaktas. 

Planläggningen tar inte något sådant område som avses ovan. Området 
är i dag brukad skog. Tillgången till grönområden är god inom närområ-
det. 

Riksintressen  Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild be-
tydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riks-
intresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada 
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eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller 
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. 

Planområdet ligger inte i anslutning till något riksintresse. 

Miljökvalitets-
normer 

 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, omgivnings-
buller samt för vattenförvaltningen. 

utomhusluft   I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, par-
tiklar, 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 partik-
lar och bensen och i andra hand för kvävedioxid. 

Det finns mätningar gjorda i gaturummet vid Dalavägen i Hagfors centrum 
under vinterhalvåret 2009/2010. De indikatorer som mättes var partiklar, 
kvävedioxid, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Samtliga 
mätvärden låg långt under MKN trots att de utfördes vintertid då förore-
ningshalterna är som störst. 

Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst bety-
delse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partik-
lar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. 

Ett plangenomförande innebär att området tillförs industriverksamheter i 
en viss omfattning vilket kommer att innebära en viss ökning av biltrafi-
ken och kan även medföra viss ökning av tyngre trafik. Det strategiska 
läget vid tätortens södra infart längs väg 246, som ansluter till riksväg 62 
och väg 240, innebär att eventuell tyngre trafik till stor del inte behöver 
färdas genom Hagfors tätort.  

Med tanke på det geografiska läget med låga bakgrundsnivåer bedöms 
dock inte trafikökningen påverka partikelhalten på ett sådant sätt att 
MKN för luft inte uppnås inom planområdet. För tillfartsvägarna bedöms 
inte trafiktillskottet vara av den storleken att det påverkar partikelhalten i 
någon större omfattning. 

Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändring-
ar som medför ökade utsläpp till luften i den mån att MKN för luft inte 
uppnås. 

fisk- och mus-
selvatten 

 Planområdet ligger inom Klarälvens avrinningsområde. Klarälven mynnar 
ut i Vänern. Såväl Klarälven som Vänern ingår i Naturvårdsverkets för-
teckning över fiskvatten som ska skyddas. 

Vattnen klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna 
parametrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, uppslammade fasta 
substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebase-
rade kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar. 

Spillvatten kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet. 

Dagvattnet kommer att ledas till en öppen dagvattendamm där vattnet 
fördröjs och partiklar sedimenteras innan det släpps ut i recipien-
ten/bäcken. Bäcken leder sedan ner till Hagälven som står i förbindelse 
med Klarälven. 
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I samband med bygglovsprövning kommer kommunen, i enlighet med 
miljöbalkens hänsynsregler, att ställa krav på att förorenat dagvatten från 
hårdgjorda ytor ska renas innan det leds till dagvattendammen. 

Ett plangenomförande kommer därmed inte att medföra någon risk för att 
gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att 
överskridas. 

omgivningsbul-
ler 

 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formuler-
ade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åt-
gärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare. 

Planläggning kan medföra vis ökning av buller från trafik och verksam-
heter inom området. Krav kommer därför att ställas på att verksamheter 
utformas för att klara riktvärden för externt industribuller. Trafiktillskottet 
bedöms bli relativt litet och bedöms inte på något avgörande sätt på-
verka möjligheterna att uppfylla gällande förordning för vägtrafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 

vattenförvalt-
ning 

 Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvat-
ten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska 
och ekologiska status gjorts, miljökvalitetsnormer har antagits. 

Området ligger inom Årosälvens delavrinningsområde. Området ligger i 
anslutning till en liten bäck och en mindre våtmark. Bäcken rinner norrut 
genom bostadsområdet Dalkarlstorp och mynnar via Hagälven i sjön 
Värmullen. Värmullen var av god kemisk status 2015 och ska uppnå god 
ekologisk status 2021 enligt länsstyrelsens WebbGIS. 

Södra änden av planområdet ligger i anslutning till ett grundvattenmaga-
sin som sträcker sig längs Uvån genom Hagfors tätort ut till Rådasjön. 
Grundvattenförekomsten är av god kvantitativ status och var av god ke-
misk status 2015 enligt länsstyrelsens WebbGIS. 

Spillvatten kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet och 
omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når recipient. 
Dagvatten kommer att eventuellt renas, samlas upp och fördröjas inom 
området innan det når recipient, se avsnittet fisk- och musselvatten ovan. 

Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att be-
hålla eller uppnå god kemisk och ekologisk status för vatten. 

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger precis norr om länsväg 246, Uddeholmsvägen, vid 
den södra infarten till Hagfors tätort. Avståndet till centrum är cirka tre 
kilometer. Området kommer att utgöra en utökning av befintligt industri-
område mot nordost. 

I öster avgränsas området av skog och Hagälvens bostadsområde, i norr 
och väster av skog och i söder av befintligt industriområde. 

Areal  Planområdets areal är ca 15 hektar. 

Markägoförhål-
landen 

 Marken inom det berörda området ägs av Hagfors kommun. 
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  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga 
planer 

 Gällande översiktsplan, Översiktsplan 2000, antogs av kommunfullmäk-
tige 2002-02-26 och aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige 2014-
06-23. 

I översiktsplanen definierades planområdets dåvarande markanvändning 
som trafiknära landsbygd. Södra delen av planområdet ingår i det utpe-
kade utbyggnadsområdet U3, Hagälvens industriområde. 

Den aktuella planeringen kan därmed anses ha stöd i gällande översikts-
plan. 

Detaljplaner, 
områdesbe-
stämmelser, 
förordnanden 
m.m. 

  

detaljplaner  Östra delen av planområdet omfattas av stadsplanen Förslag till stads-
plan för del av Hagfors municipalsamhälle, 17-HAG-17, fastställd 1949-
04-22. För aktuell del anger stadsplanen friliggande bostadshus i högst 
två våningar. 

Södra delen av planområde omfattas av stadsplanen Förslag till ändring 
av stadsplanen för Hagfors Hagälvens Industriområde, 17-Å-8284, fast-
ställd 1984-12-11. Den berörda delen är till största delen planlagd för 
industriändamål (småindustri). Planens genomförandetid har gått ut. 

I söder angränsar planområdet till detaljplanen Detaljplan för metanolfa-
brik, 1783-P10/1, laga kraft 2010-02-19. Denna plan hanterar infarten 
från väg 246 till aktuellt planområde. Planens genomförandetid går ut 
2020-02-20 

områdesbe-
stämmelser 

 Området omfattas inte av några områdesbestämmelser. 

Program för 
planområdet 

 Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upp-
rättas. 

Den nya anläggningen kommer att förläggas i anslutning till befintligt 
industriområde som har varit etablerat i många år, samt i anslutning till 
ett område som är planlagt för en påtänkt metanolfabrik. 

Behovsbe-
dömning 

  Slutsatsen är att ett plangenomförande bedöms att inte 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 en miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 
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FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR 
Natur   

topografi  Planområdets marknivåer varierar mellan +147 och +168 meter 
(RH 2000). 

Området är som högst i nordost och sydväst. Den sydöstra delen är rela-
tivt flack. Genom området går en lätt svacka som leder till den lägsta 
punkten i nordväst.  

vegetation  Vegetationen inom planområdet utgörs främst av yngre bestånd av gran 
och tall med inslag av lövträd på grund av att större delen av skogen 
inom planområdet har avverkats de senaste 10-20 åren. 

Öster om den grusväg som leder genom området, mot Hagälvens bo-
stadsområde är skogen något tätare. Även här består den dock mesta-
dels av yngre granskog med inslag av tall och lövträd. 
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landskapsbild  Hagälvens industriområde ligger vid den södra infarten till Hagfors tätort. 
Det befintliga industriområdet avskärmas något från Uddeholmsvägen 
(väg 246) med en smal skärm av bevarad gles tallskog. 

 
På södra sidan Uddeholmsvägen ligger ett liknande industriområde till 
största delen omgivet av skogsmark. Utökningen av industriområdet mot 
norr förstärker det nuvarande intrycket av industriområde något. Place-
ringen av det nya området något längre bort från vägen gör dock att 
känslan av industriområde vid infarten till tätorten blir något mindre på-
taglig. 

Söder om Uddeholmsvägen ligger även Vågbackens friluftsområde be-
vuxet med gles äldre tallskog. 

 

biotopskydd  Planläggningen berör inte något utpekat biotopskyddsområde. 

geotekniska 
förhållanden 

 Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) berggrundskarta 
utgörs berggrunden inom planområdet av granit. 

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren av kärrtorv, post-
glacial finsand, sandig morän samt urberg i dagen. 

Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet. I samband med bygg-
lovsprövningar, när byggnaders exakta placering och belastning är 
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kända, kan det komma att ställas krav på mer detaljerade geotekniska 
undersökningar. 

markradon  Planområdet ligger, enligt kommunens översiktliga radonundersökning 
från 2008, inom ett område med medelhög radonrisk. I denna undersök-
ning fanns en av mätpunkterna i direkt närhet till det nu aktuella områd-
et. Här uppmättes radonhalten till 1000 Bq/m3 i isälvsgrus/sand. Just det 
mätvärdet indikerar lågradonmark. Värdena kan dock ofta variera relativt 
mycket inom små geografiska områden. 

Byggnader inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyd-
dande konstruktion så att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids. 

Ansvaret för att bedöma de faktiska radonriskerna på varje byggplats 
och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.  

stabilitet  Enligt SGU:s fastmarkskarta utgörs den södra och västra delen av plan-
området av mark kategoriserad som ”ej fastmark”, dvs. mark med lera, 
silt, organisk jord, postglacial sand eller liknande. Planområdet i övrigt 
kategoriseras som ”fastmark”, dvs. berg, morän, isälvssediment, grus, 
sten eller blockjord. 

Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet. I genomförandeskedet 
kan det vara nödvändigt att genomföra geotekniska undersökningar för 
att fastslå markens egenskaper. 

förorenad mark  Det finns ingen information i länsstyrelsens WebbGIS om att det skulle 
kunna finnas några markföroreningar inom planområdet. 

Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas 
markföroreningar eller misstänkta markföroreningar ska kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om 
hur hantering av schaktmassor och sanering ska ske. 

höga vatten-
stånd 

 Planområdet som helhet ligger högt. Det finns ingenting som tyder på att 
det skulle finnas någon risk för översvämning inom området vid höga 
vattenstånd. 

fornlämningar  Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inga kända fornläm-
ningar inom planområdet. 

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kultur-
miljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten 
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas 
med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 

Verksamheter   

inom planområ-
det  Planområdet utgörs idag till största delen av yngre, brukad skog. 

Planområdet är i huvudsak avsett för industriändamål med begränsad 
omgivningspåverkan. Detta regleras genom bestämmelse om maximala 
bullernivåer. 

Med industri menas produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig 
verksamhet enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmel-
ser för detaljplan (BFS 2014:5 DPB 1). 
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Planområdets norra och östra delar har andvändningen NATUR. I det 
aktuella fallet naturmark i form av skog som ska skötas utifrån sina natur- 
och friluftsvärden. 

Naturmark kan innehålla utrymme för omhändertagande av dagvatten. 

Verksamheten ska så långt möjligt anpassas till ett uthålligt system som 
ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. 

utom planområ-
det 

 Närmast söder om planområdet, på båda sidor om Uddeholmsvägen, 
ligger småindustri av olika slag, bland annat en bygghandel, ett entre-
prenadföretag och bilprovningen. 

 
I sydväst, i ett område norr om väg 246 som idag är naturmark, är det 
planlagt för framtida industriverksamhet (metanolfabrik). 

Öster om planområdet, mot Hagfors centrum, ligger Hagälvens villaom-
råde. 

I övrigt omges området av naturmark. 

Bebyggelse   

inom planområ-
det  Idag finns ingen bebyggelse inom planområdet. 

För den tillkommande industribebyggelsen är högsta nockhöjd begrän-
sad till 15,0 meter. 

Nockhöjden mäts till högsta punkten på byggnadens takkonstruktion från 
markens medelnivå vid byggnaden. Utöver detta kan mindre teknikut-
rymmen som t.ex. fläktrum tillkomma. Skorsten eller liknande som upptar 
en mycket begränsad yta räknas inte. 

Hur stor del av fastigheterna som får bebyggas får i varje enskilt exploa-
teringsprojekt vägas mot behovet av friyta för annat ändamål som upplag 
och uppställningsytor, parkering, planteringar och liknande. 

Byggnader kommer att kunna placeras som närmast sex meter från 
gräns mot natur eller gata. 

Generellt finns också en bestämmelse om att nya byggnader ska place-
ras minst 4,5 meter från tomtgräns. 

 



 9 

utom planområ-
det 

 Den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet består av relativt 
småskaliga industribyggnader så som hallar, kontors- och servicebygg-
nader traditionellt färgsatta i rött, gult, vitt och grått. De flesta byggnader-
na har sadeltak. Vissa byggnader vänder gaveln ut mot Uddeholmsvä-
gen, andra långsidan. 

Tomterna är till stor del asfalterade med parkeringar ut mot vägen och 
med verksamhetsytor mellan och bakom byggnaderna. 

 
Längs Hammarvägen, mitt emot planområdet, finns ett större uppställ-
ningsområde för containrar och maskiner omgivet av ett industristängsel. 

 
Hammarvägen är asfalterad från Uddeholmsvägen förbi de befintliga 
industribyggnaderna men är därefter grusad. Gatubelysning finns fram till 
korsningen med Ekendals väg. 
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Villabebyggelsen inom Hagälvens bostadsområde i öster är av varie-
rande ålder och utförande men i huvudsak uppförda i en eller en och en 
halv våningar. 
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tillgänglighet 

 

 Arbetslokaler och lokaler till vilka allmänheten har tillträde samt tillhö-
rande tomter ska i princip utformas så att det medger tillgänglighet för 
personer med funktionshinder. Bestämmelserna gäller inte de arbetslo-
kaler där det är obefogat med hänsyn till arten av verksamhet som loka-
lerna är avsedda för. 

Dessa frågor kommer att bevakas i samband med kommande bygglovs-
prövningar. 

Service  Planområdet ligger i nära anslutning till Hagfors tätort varför tillgången till 
såväl samhällelig som kommersiell service är god. Etableringen av det 
nya industriområet kommer inte att ställa några krav på ytterligare sam-
hällsservice. 

Friytor   

rekreation  Hela planområdet utgörs idag av naturmark och det är rimligt att anta att 
området i viss utsträckning används för rekreation av de boende i de 
intilliggande bostadsområdena. 

Ett plangenomförande innebär att delar av naturmarken omvandlas till 
industrimark. Tillgången till natur- och rekreationsområden kommer dock 
att vara god även efter ett plangenomförande. Söder om Uddeholmvä-
gen, endast ett hundratal meter från planområdet ligger Vågbackens 
friluftsområde med flera motionsslingor av varierande längd. 

strandskydd  Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Trafik   

biltrafik  Planområdet ligger i anslutning till länsväg 246, Uddeholmsvägen. Av-
ståndet till Hagfors centrum är ungefär tre kilometer och avståndet till 
Karlstad cirka tio mil. 

Uddeholmsvägen tillhör, enligt kommunens trafiknätsanalys från 1999, 
huvudnätet och klassas som infart/genomfart och har Trafikverket som 
väghållare. Övriga gator tillhör lokalnätet med kommunen som väghål-
lare. 

Skyltad hastighet på Uddeholmsvägen förbi planområdet är idag 70 
km/tim. Hammarvägen, som leder från Uddeholmsvägen in i industriom-
rådet, är hastighetsbegränsad till 50 km/tim. 

Planområdet ansluter till Uddeholmsvägen via Hammarvägen. Hammar-
vägen bildar idag en fyrvägskorsning med Uddeholmsvägen och Hedvä-
gen, som leder till Vågbackens industriområde. Fyrvägskorsningen ska 
byggas om till en förskjuten trevägskorsning enligt detaljplanen för meta-
nolfabriken. Utbyggnaden av Hagälvens industriområde kommer att öka 
belastningen på korsningen. Om utvidgningen av industriområdet sker 
innan metanolfabriken byggs kan ombyggnaden av fyrvägskorset be-
höva tidigareläggas. 

Planområdet kommer att angöras från Uddeholmsvägen via Hammarvä-
gens nya sträckning. Hammarvägen kommer att avslutas med en vänd-
plats varför Hagälvens och Dalkarlstorps bostadsområden inte kommer 
att kunna angöras via Hammarvägen. Större delen av trafiken från dessa 
bostadsområden bedöms dock ha centrala Hagfors, där huvuddelen av 
tätortens service och arbetsplatser är belägna, som mål. Denna trafik  
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använder inte Hammarvägen för att angöra Uddeholmsvägen utan ut-
nyttjar istället korsningarna vid Ekendals väg och Hagälvsvägen. 

Vad gäller trafik mot Uddeholm och Karlstad är utfart via Hammarvägen 
idag ett alternativ främst för de boende i västra delarna av Hagälvens 
bostadsområde. För boende i Dalkarlstorp är utfart via Hagälvsvägen ett 
bättre alternativ. Bedömingen görs därför att den ökade belastningen på 
utfarterna vid Ekendals väg och Hagälvsvägen inte kommer att påverka 
framkomligheten i dessa korsningar i märkbar omfattning. 

parkering  All parkering för personal och besökande ska lösas inom industrifastig-
heterna. 

Vid beräkning av parkeringsbehov anses tio platser per 1000 m2 brutto-
area (BTA) kunna användas som riktvärde om inte verksamheten är av 
personalintensiv art. 

kollektivtrafik  Busslinjerna Karlstad-Hagfors-Ekshärad-Värnäs-(Långflon), Karlstad-
Molkom-Älvsbacka-Hagfors, Hagfors-Sjögränd, Hagfors-Sunnemo-
Filipstad samt Hagfors-Sörby och trafikerar området vardagar med totalt 
ett femtontal turer i vardera riktningen. 

Hållplatsen Kärråsen ligger i anslutning till planområdet. 

Värmlandstrafik svarar för busstrafiken. 

varutransporter  De intilliggande industriverksamheterna tar in transporter via Udde-
holmsvägen och Hammarvägen. All lastning och lossning sker på de 
egna fastigheterna. 

Varutransporterna kommer att lösas på likartat sätt för den tillkommande 
industribebyggelsen. 

gång- och cy-
keltrafik 

 Gång- och cykeltrafiken till Hagälvens industriområde sker idag till viss 
del på separata gång- och cykelvägar och till viss del på blandtrafikgator 
med låg trafikbelastning. Gående och cyklister från Hagfors centrum 
måste använda Uddeholmsvägens gång- och cykelfält. Enligt kommu-
nens Trafiknätsanalys ses den trafiksäkerhetsmässiga kvaliteten på 
detta avsnitt som låg. 

Grusvägen genom planområdet används idag även för gång- och cykel-
trafik av boende i de närliggande bostadsområdena. 

Ett plangenomförande innebär att grusvägsdelen av Hammarvägen blir 
en renodlad gång- och cykelväg medan det byggs en ny industrigata för 
biltrafiken väster om grusvägen. 

Störningar   

buller  Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur för det nationella miljöarbe-
tet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Regeringen 
beslutade 2012 om preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
miljömålssystemet, bl.a. för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En 
del av miljökvalitetsmålet precisering handlar om att människor inte ska 
utsättas för skadliga ljudnivåer såsom trafikbuller. Vidare är besvär av 
trafikbuller en av flera indikatorer som används för uppföljning av miljö-
kvalitetsmålet. 
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I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns be-
stämmelser om riktvärden för buller utomhus från vägtrafik vid bostads-
byggnader. 

Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 

vägtrafik  Ett plangenomförande innebär att en ny gata anläggs i östra kanten av 
industriområdet. Avståndet från denna gata till närmaste bostadshus är 
drygt 100 meter. 

Som nämnt ovan regleras tillåtet buller från vägtrafik intill bostäder i för-
ordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Verksamheterna inom 
industriområdet bedöms inte vara känsliga för vägtrafikbuller. 

Enligt 3 § förordningen bör buller från spår- och vägtrafik inte överskrida: 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-
plats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För att få en uppfattning om bullersituationen på platsen har beräknings-
programmet Nordic Road Noise från Tyréns använts. Följande ingångs-
värden har använts i beräkningen: 

• trafikmängd – 1000 fordon per dygn 
• andel tung trafik – 30 procent 
• hastighet – 50 km/h 

Samtliga värden bedöms vara väl tilltagna. 

Resultatet från beräkningen visar att inga riktvärden i förordningen över-
skrids. Ekvivalent ljudnivå vid fasad på 100 meters avstånd från vägen 
hamnar på 48 dBA och maximal ljudnivå på 62 dBA. 

 

industri och 
verksamheter 

 Industriändamålet i planen möjliggör etablering av olika typer av verk-
samheter som kan störa kringliggande bostäder. 

Buller från teknisk utrustning, som värmepumpar, kylaggregat, ventilation 
och liknande yttre installationer så väl som buller från intern trafik, last-
ning och lossning samt vissa arbetsmoment i bedriven verksamhet kan 
förväntas förekomma inom ramen för industrianvändningen. 

I Boverkets rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
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planläggning och bygglovprövning av bostäder – en vägledning, har rikt-
linjer för sådant buller formulerats. 

Här anges att högsta ljudnivå från verksamhet vid en bostadsfasad inte 
får överskrida: 

50 dBA ekvivalent ljudnivå vardagar dagtid kl. 06.00-18.00, 
45 dBA ekvivalent ljudnivå övriga tider, och 
55 dBA maximal ljudnivå nattetid kl. 22.00-06.00. 

Bestämmelse som reglerar störningar för bostäder från verksamheterna 
har förts in i detaljplanen. 

skyddsavstånd  Bostadsbebyggelse i Hagälvens bostadsområde ligger som närmast 
cirka 110 meter från industriområdet. 

Användningen industri kan innehålla verksamheter av många slag. Be-
dömningen av vilka verksamheter som är lämpliga inom området görs i 
varje enskilt fall i samråd med miljö- och byggnadsnämnden som är till-
synsmyndighet. Utgångspunkten är att inga verksamheter med behov av 
ett skyddsavstånd över 100 meter till bostadsbebyggelse ska tillåtas 
inom området. 

elektromagne-
tiska fält 

 Inom planområdet finns en ledningsrätt, där det tidigare fanns en kraft-
ledning (10 kV luftledning). Enligt Ellevio avvecklades kraftledningen 
under år 2015. 

störande ljus  Ett plangenomförande kommer med största säkerhet att innebära att 
belysningsmaster kommer att sättas upp för att belysa industriområdets 
parkerings- och, arbetsytor. Närliggande bostadsområde avskärmas av 
en skogsridå varför bedömningen görs att ljuspåverkan från industriom-
rådet kommer att bli liten, särskilt om belysningen planeras så att det 
huvudsakliga skenet riktas åt väster, bort från bostadsbebyggelsen. 

farligt gods  Uddeholmsvägen, väg 246, är primär transportled för farligt gods. En 
uppställningsplats för farligt gods finns vid korsningen mellan Udde-
holmsvägen/väg 246 och väg 240, en dryg kilometer väster om planom-
rådet. Industriområdet ligger som närmast ca 145 meter från väg 246. 

I vägledningen Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, framtagen 
av Länsstyrelsen i Dalarnas län, ges vägledning om lämpliga avstånd 
mellan riskkällan och olika typer av markanvändning. Enligt denna be-
döms en markanvändning som tillåter verksamheter som bilservice, in-
dustrier, mindre handel, lager och tekniska anläggningar lämplig in till 30 
meter från en transportled för farligt gods utan att några säkerhetshö-
jande åtgärder behöver vidtas. 

Inga särskilda säkerhetshöjande åtgärder bedöms därför nödvändiga 
med hänsyn till risker förknippade med transporter av farligt gods på väg 
246. 

Teknisk för-
sörjning 

  

dricksvatten  Ledningar finns framdragna till Hagälvens industriområde. 

spillvatten  Avloppsledningar finns framdragna till Hagälvens industriområde. 

dagvatten  Dagvatten kommer att fördröjas och renas inom planområdet. 
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värme  Uppvärmning kommer att ske med enskilda lösningar. 

Närmaste anslutningspunkt till fjärrvärmenätet finns på järnverkets indu-
striområde, cirka två och en halv kilometer nordöst om planområdet. 

el  El finns framdragen till Hagälvens industriområde. Ellevio är nätägare.  

Om befintliga anläggningar/jordkablar måste flyttas eller skyddas för att 
möjliggöra exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

tele  Ledningar finns utbyggt fram till Hagälvens industriområde. Skanova är 
nätägare. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla teleanläggningar i nuva-
rande lägen. Om telekablar måste flyttas eller skyddas för att möjliggöra 
exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. 

data  Fibernät finns till det närliggande bostadområdet. Skanova är nätägare.  

avfall  Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfalls-
plan. 

Kommunens återvinningscentral finns på Holkesmossen cirka sex kilo-
meter nordväst om planområdet. 

Återvinningsstation finns cirka en kilometer från planområdet, vid kors-
ningen mellan Uddeholmsvägen och Hagälvsvägen. 

Konsekvenser 
av planens 
genomförande 

 Hagfors har, liksom många andra kommuner, ett behov av att ha god 
planberedskap för att kunna attrahera nya och behålla befintliga industri-
verksamheter. Att kunna tillhandahålla industrimark som är väl belägen 
från en transportsynpunkt och redo att byggas på är av stor vikt för att 
kommunen ska vara konkurrenskraftig i kampen om arbetstillfällen. 

Ett genomförande av planen innebär att Hagfors tillförs åtta hektar ny 
industrimark. Genomförandet medför också att en lika stor yta produktiv 
skogsmark försvinner, mark som till viss del även används för tätortsnära 
rekreation. Tillgången till tätortsnära skogsmark i västra delen av Hagfors 
tätort bedöms dock fortfarande vara god. 

Planen innebär en utvidgning av ett redan befintligt industriområde. Den 
nya delen ligger något längre från Uddeholmsvägen än det befintliga 
området. Industriområdet avskärmas från Hagälvens bostadsområde 
genom ett cirka 100 meter brett skogsområde varför den visuella påver-
kan mot bostäderna blir mycket liten. 

Omvandlingen från skogsmark till industriområde innebär att marken 
hårdgörs vilket bland annat påverkar dagvattenflödet. Industriverksam-
heten innebär också risk för att föroreningar som hamnar på de hård-
gjorda ytorna kan följa med dagvattnet till recipienten Hagälven. För att 
undvika detta samlas allt dagvatten i en damm där vattnet fördröjs och 
partiklar sedimenteras. 

En utökning av industriområdet medför att trafiken till och från området 
kommer att öka. Genomförs denna plan innan planen för den intillig-
gande metanolfabriken, i vilken en ombyggnad av fyrvägskorsningen 
med Uddeholmsvägen ingår, behöver med stor sannolikhet ombyggna-
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den av korsningen tidigareläggas. Trafikmässigt innebär också planen att 
Hammarvägen dras om och blir en återvändsgata. Dagens grusväg, 
(Nybovägen) stängs av för fordonstrafik fram till korsningen med Annike-
vägen och blir istället gång- och cykelväg. Fordonstrafiken till och från 
områdena Dalkarlstorp och Hagälven hänvisas till utfarter mot Udde-
holmsvägen vid Hagälvsvägen och Ekendals väg. 

  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande  Detaljplanen upprättas med standardplanförfarande. 

Tidsplan 
planprocessen 

  
Beslut om samråd 

 
SBU augusti -17 

  Samråd med berörda samt remiss till myndigheter 
och kommunala nämnder 

september -17 

  Beslut om granskning KS oktober -17 

  Granskning november -17 

  Antagande KF december -17 

  Laga kraft januari -18 

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. 

fastighetsbild-
ning 

 Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomföran-
detid 

 Genomförandetiden är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

Ansvarsför-
delning 

 Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 

- behovsbedömning, röd text inte del av genomförandeprocessen, 

- planarbete, 

- planprövning, 

- försäljning av erforderlig mark, 

- initiera fastighetsbildning, 

- förbindelsepunkter för VSD-ledningar, 

- iordningställande av infrastruktur, och 

- bygglovsprövning. 
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Köparen/byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeproces-
sen: 

- förvärv av erforderlig mark, 

- bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndig-
heter och andra, 

- nybyggnadskarta, 

- anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, 

- utsättning, och 

- uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark. 

Avtal  Särskilt avtal ska tecknas mellan Trafikverket och kommunen för de åt-
gärder som berör länsväg 246 innan planen antas. Avtalet ska bland 
annat klargöra ansvarsfördelningen för ombyggnad av korsningen mellan 
länsvägen, Hedvägen och Hammarvägenbyggande. 

  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

  Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder 
kan genomföras. 

Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt. 

Befintlig ledningsrätt för starkström genom planområdet, 17-X-700.1, 
upphävs. Tidigare luftledning är raserad under 2015 och inte ersatt av 
någon nedgrävd ledning. 

Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärd-
er. Kostnadsregleringar kommer att göras i samband med markförsälj-
ningen. 

Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. 

  EKONOMISKA FRÅGOR 

  Kostnaderna för ombyggnad av korsningen med länsväg 246 kommer att 
fördelas mellan Trafikverket och kommunen enligt särskilt avtal. 

I övrigt kommer kommunen att ha kostnader för utbyggnad av infrastruk-
tur som gata, dricks- och spillvattenledningar samt dagvattendamm med 
anslutande ledningar. 

Kommunens direkta intäkter blir i form av försäljning av mark, bygglovs-
avgifter och anslutningsavgifter. 

Planavgift kommer att tas ut. 

  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. 
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Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med 
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen. 

  MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
  Vid upprättandet av planbeskrivningen har samhällsbyggnadschef Ken-

neth Eriksson (till och med 2017-06-30), samhällbyggnadschef Louise 
Sjöholm (från och med 2017-07-01) och arkitekt Annika Ekblom på Hag-
fors kommun medverkat. 

  ÖVRIGA MEDVERKANDE 

  Från KLARA arkitekter har även arkitekt Jan Erik Engström och land-
skapsarkitekt Lina Olsson medverkat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-XX-XX 

Johan Stenson 
planeringsarkitekt 

 



 

Fastighetsförteckning 
Förslag till  
Detaljplan för utvidgning av 
HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE 
 
 

 Sida 1/2 

  

Upprättad 2017-08-17 

 

 

  
  

  

   

  
  
 
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00   683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Fastighetsförteckningen är upprättad av Hagfors kommun för berörd 
samrådskrets tillhörande Förslag till DETALJPLAN för utvidgning av 
HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE (Delar av fastigheterna Hagfors 
2:21 och 2:164).   

Fastighetsförteckningen avser de fastigheter och den mark inom och utom 
planområdet som har bedömts beröras av detaljplaneförslaget samt 
fastighetsägare, markägare och innehavare av rätt till särskild egendom 
såsom t ex kända sakägare, innehavare av ledningsrätter, 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, vissa kända 
organisationer av hyresgäster samt myndigheter. 

Fullständig fastighetsförteckning kan erhållas på begäran. På grund av att  
berörd samrådskrets omfattas av personuppgiftslagen maskeras lagfaren 
ägares personuppgifter.  

Hänvisning till bilagor 

• Översiktskarta – samrådskrets. 
• Karta markerad med littera avseende berörda sakägare.    

 

Berörda fastigheter inom planområdet 

Fastighet (mark/byggnad) Lagfaren ägare 

Hagfors 2:21 Bergvik Skog Väst AB 
Trotzgatan 25 
791 71 Falun 

Hagfors 2:164 Hagfors kommun 
Dalavägen 10 
683 80 Hagfors 

Berörda rättigheter inom planområdet 

17-X-700, ledningsrätt starkström.  Ellevio AB 
 



  Sida 2/2 
 

 

Förmån: Gullspång Nät AB. 

Last: mer än 100 fastigheter. 

Berörda fastigheter utanför planområdet (Se bifogad Kartbild med litterabeteckningar)  

Littera  Fastighet 
(mark/byggnad) 

Gatuadress Lagfaren ägare 
(omfattas av PUL) 

1. Hagfors 2:165 Hammarvägen 1  

2. Hagfors 2:167 Hammarvägen 2  

3 Välten 1  Blåmesvägen 19  

4. Plogen 6  Blåmesvägen 18  

5. Plogen 1  Ekendals väg 21  

6. Plogen 2 Ekendals väg 19  

7. Plogen 3 Ekendals väg 17  

8. Harven 1 Ekendals väg 15  

9.  Rönnbäret 7 Ekendals väg 34  

10. Rönnbäret 3 Jonas Jonssons väg 32  

11. Rönnbäret 2 Jonas Jonssons väg 30  

12. Rönnbäret 1 Jonas Jonssons väg 28  

13. Körsbäret 6 Jonas Jonssons väg 22  

14. Körsbäret 5 Jonas Jonssons väg 22  

15. Körsbäret 1 Orrspelsvägen 13  

16. Smultronet 5 Orrspelsvägen 12  

17. Smultronet 6 Annickevägen 17  

18. Lingonet 10 Annickevägen 20  

19. Lingonet 9 Bofinkvägen 7  

20. Stekeln 2 Nybovägen 35  

                                          slut 



AVGRÄNSNINGSLINJE

FÖR SAMRÅDSKRETS

DETALJPLANENS OMFATTNING

KARTBILAGA



2017-08-15



      Rättighet, ledningsrätt inom planområdet – 2017-08-17. 

 



Detaljplan för utvidgning av HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE 
(delar av Hagfors 2:21 och 2:164) 

BEHOVSBEDÖMNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning) 
• Samrådsredogörelse (tillkommer efter samråd) 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
• Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) 
• Grundkarta (separat kartblad) 

  

ALLMÄNT 
  

I behovsbedömningen tas ställning till om plangenomförandet kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning 
göras. 

Det primära syftet med miljöbedömningen är att miljöhänsynen ska inte-
greras i planeringen under hela processen så att en hållbar utveckling 
främjas. Miljöbedömning är ett samlingsnamn för den arbetsprocess som 
behövs för att nå syftet och ska omfatta samråd, analyser och dokumen-
tation. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Följande modell för behovsbedömning av planförslaget har tillämpats. 

I ett första skede avgörs, utifrån en särskilt framtagen checklista, om en 
miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § mil-
jöbalken eller 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar behö-
ver göras. Görs bedömningen att någon miljöbedömning inte behöver 
göras kan det ändå finnas behov av undersökningar/utredningar som 
särskilt belyser någon eller några frågor. 

För upprättandet av en MKB eller för att göra undersökningar/utredningar 
kan extern experthjälp behöva anlitas. 

Bilaga 1 utgörs av checklistan med kommentarer för det aktuella pro-
jektet. Slutsatsen är att ett plangenomförande inte bedöms leda till någon 
sådan betydande miljöpåverkan som lagstiftningen avser. Någon miljö-
bedömning/MKB behöver därför inte göras. 

Det bedöms inte heller föreligga behov av några andra särskilda under-
sökningar/utredningar. 

 
 



BILAGA 1 
 

Detaljplan för utvidgning av HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE 
(delar av Hagfors 2:21 och 2:164) 

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING 

PLANDATA 

Berörda fas-
tigheter 

 
Delar av Hagfors 2:21 och 2:164 

Markägare 
 

Hagfors kommun 

Planens 
syfte 

 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utvidgning av Hagälvens 
industriområde i Hagfors. Utvidgningen är tänkt att ske åt nordöst i 
Hammarvägens förlängning. 

REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

3-4 kap. 
grundläg-
gande hus-
hållningsbe-
stämmelser 
och riksin-
tressen 

 
JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Området har ett bra läge för användandet då det ligger i anslutning till 
befintligt industriområde i anslutning till länsväg 246 vid södra infarten till 
Hagfors tätort. 

5 kap. MB 
miljökvali-
tetsnormer 
och miljö-
kvalitetsför-
valtning 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att fördröjas och sedimenteras i 
en dagvattendamm. I samband med bygglovprövning kan krav på rening 
av dagvatten komma att ställas. 

7 kap. MB 
skydd av 
områden 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar   
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2-4 kap. KML 
fornminnen, 
byggnads-
minnen och 
kyrkliga kul-
turminnen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Nationella 
miljökvali-
tetsmål, reg-
ionala mil-
jömål eller 
lokala mil-
jömål 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - 

Internation-
ella konvent-
ioner 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - 

Högt natur-
värde 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Planen berör inget område som utpekats på grund av höga naturvärden. 

Ekologiskt 
känsligt om-
råde 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Planen berör inget område som utpekats som ekologiskt känsligt. 

MILJÖN 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

Geologiska 
förhållanden 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  En del av området som är låglänt kommer att behöva fyllas med massor 
för ett plangenomförande. Den låglänta marken kan ha mindre stabila 
jordlager och vid ett plangenomförande kan geotekniska undersökningar 
vara nödvändiga att genomföra. 

Markförore-
ningar 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Det finns inga kända markföroreningar inom området. 

Luft eller 
klimat 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - 
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Grund- eller 
ytvatten 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Ytvattenavrinningen efter plangenomförandet kommer att bli högre än i 
dagsläget på grund av hårdgörningen av ytor. Dagvattnet från hårdgjorda 
ytor kommer dock att fördröjas inom området. 

Växt- eller 
djurliv 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Tillgången till liknande skogsmark som den inom planområdet är stor i 
närområdet. 

Bebyggelse  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

Stads- eller 
landskaps-
bild 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Utvidgningen sker i anslutning till befintligt industriområde och ligger väl 
avskild från såväl bostadsområde som från väg 246. 

Miljöpåver-
kan från 
omgivningen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - 

HÄLSAN 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

Buller eller 
vibrationer 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Bestämmelser införs om högsta tillåtna bullernivåer från verksamheterna 
inom området. 

Ljus, skarpt 
sken eller 
skugga 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Avstånd till närliggande bostadsbebyggelse är drygt 100 meter. Ett 
skogsområde skiljer industriområdet från bostadsbebyggelsen. 

Utsläpp av 
miljö- eller 
hälsofarliga 
ämnen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  I och med användningen industri kan inte utsläpp av ämnen som lokalt 
inom området kan påverka miljö eller hälsa totalt uteslutas. Allt spill- och 
dagvatten kommer att omhändertas innan det når recipient. Verksam-
heternas miljöpåverkan kommer att bedömas i samband med bygglov-
prövning och krav på rening eller andra skyddsåtgärder kan komma att 
ställas i samband med detta. 
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Elektriska 
eller magne-
tiska fält 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Luftledningen om 10 kV som tidigare fanns inom planområdet avveckla-
des år 2015. 

Radon  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

Transporter 
eller hante-
ring av far-
ligt gods 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Industrianvändningen gör att viss hantering av farligt gods och viss ök-
ning av transport av farligt gods inte kan uteslutas. Bedömningen av vilka 
verksamheter som kan finnas inom området görs i varje enskilt fall i sam-
råd med miljö- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN 
ELLER ANDRA RESURSER 
Kan planförslaget medföra betydande påverkan på/på grund av: 

Avsevärd 
förändring 
av mark- 
eller vat-
tenanvänd-
ningen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Markanvändningen inom del av området som har användningen industri 
kommer att förändras från brukad skog till byggnader och hårdgjorda 
ytor. Det rör sig emellertid om ett relativt litet område och tillgången till 
liknande skogsområden i kommunen kan anses vara mycket god. 

Naturresur-
ser 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Skogen representerar en naturresurs som kommer att försvinna när del 
av planområdet blir industriområde. 

Kommuni-
kationer 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Fordonstrafiken till och inom området kommer att öka något. Förutom en 
ombyggnad av Uddeholmsvägens korsning med Hammarvägen (inklude-
rad i detaljplan för intilliggande industri) och utbyggnad av en industri-
gata, antas ett plangenomförande inte påverka vägnätet. 

Rekreation  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  Tillgången till rekreationsområden i planområdets närhet är god.  
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Naturmiljö  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  Naturmiljön påverkas till viss del negativt då skog kommer att försvinna 

när del av planområdet blir industri. 

Kulturmiljö  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  Området har inga kända kulturmiljövärden. 

Energi  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION-
ER SAMT BEHOV AV UNDERSÖKNING-
AR/UTREDNINGAR 

 
 

Ett plangenomförande bedöms inte medföra någon sådan betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller 
andra resurser som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § 
miljöbalken eller 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att 
den behöver föregås av en miljöbedömning/MKB. 

Det bedöms heller inte föreligga behov av några andra särskilda under-
sökningar eller utredningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad 
2017-06-28 

Johan Stenson 
planförfattare 
 


