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1. INLEDNING
HISTORISK BAKGRUND 

Värmländska Uddeholmsbolaget har under cirka 350 års tid tillhört de största och ledande bolagen med störst 
betydelse för den industriella utvecklingen i Värmland och i Västra Sverige. Uddeholmsbolaget har även his-
toriskt varit en betydelsefull aktör på världsmarknaden. Det värmländska järnet, stålet och träet har inte bara 
bidragit till att lägga grunden till Sveriges tillväxt och välfärd utan har skeppats vidare långt ut i vida världen. 
1600- och 1700-talet var hyttornas tidsera och då lät Uddeholmsbolaget anlägga sin första hytta i Stjärnsfors 
utanför samhället Uddeholm år 1720 av Geijer. Upplysningstidens ideal var att sprida kunskap om vetenskaper 
och under 1800-talet hade intresset för teknik och naturvetenskap fått så enorm genomslagskraft att den indu-
striella utvecklingen kunde ta fart allt eftersom nya tekniska innovationer fanns att tillgå. Bessemerugnen är ett 
exempel på en teknisk innovation som spreds eftersom den gav konkurrenskraftiga fördelar. Uddeholmsbola-
gets styrelse beslutade därför år 1873 att förlägga ett nytt järnverk för götstålsproduktion till Hagfors järnverks 
nuvarande plats som är belägen sydväst om Uvån. Ett minnesmärke finns vid gamla bron på den plats man 
beslutat förlägga det för den tiden nya moderna järnverket till. Lokaliseringen hade föregåtts av flera utred-
ningar. I valet mellan olika alternativ bedömdes Hagfors ha de bästa förutsättningarna för att kunna ta tillvara 
och utnyttja vattenkraften på ett effektivt sätt. Energiutvinningen bedömdes ge bra verkningsgrad med låga 
energiförluster eftersom det i omedelbar anslutning fanns tillgänglig mark där det moderna järnverket kunde 
anläggas. Dessutom bedömdes transportmöjligheterna vara goda. Uddeholmsbolaget hade en strategi att 
förbinda bolagets olika utspridda näringsverksamheter med varandra genom att bygga ut sin egna smalspårig 
järnvägslinje för godstransporter, den s.k. NKlJ-banan (Nordmark Klaraälvens järnvägar AB). Anläggandet av 
Hagfors järnverk medförde en centralisering mot rationellare storskalig drift. Den då otidsenliga produktion i 
de gamla småskaliga hyttorna fick ge vika för den nya teknologin och kom att avvecklas successivt.    

Att industrialisera Sverige var en angelägenhet för riket och landets gemensamma tillgångar i form av mark- 
och vattenresurser fick lov att prioriteras för sådan användning som bedömdes gynnsam för rikets gemen-
samma utveckling. Basnäringarna spelade en avgörande roll då landet skulle byggas upp och utvecklas, t ex 
bergs-hantering, gruvdrift, mineralutvinning och förädling, skogsbruk, jordbruk samt vattenkraftsutbyggnad 
m.m. Uppgifter i FIR Fastighetsregistret tyder på att Uddeholmsbolaget i samband med etableringen fått 
förvärva de mark- och vattenområden som behövdes för att järnverket skulle kunna anläggas. Vägar och 
vattendrag kunde nyttjas och förutsättningar fanns för att bygga ut den egna smalspåriga järnvägslinjen. Att 
Uddeholmsbolaget redan 1873 införskaffade så stora markområden har i efterhand visat sig vara ett smart 
och framåtsyftande drag. Det tyder dels på att det måste ha funnits en stark tilltro inom denna basnäring att 
verksamheten kunde ha förmåga att växa och överleva på lång sikt men även på att markreserven kanske inte 
var lämplig för utbyggnad av brukssamhället. Bolagets stora markäga utgjordes delvis även av skog och sank 
mark. Under de tider då det rådde brist på trä var skog en eftertraktad råvara och att äga stora markområden 
som möjliggjorde skogsproduktion sågs säkerligen som en god investering för framtiden. Områdena med sank 
mark stod i förbindelse med vattendrag på vilka transporter eventuellt hade kunnat ske om inte innovationen 
med järnväg fått genomslagskraft.   

Vid den tidpunkt då Hagfors järnverk anlades fanns endast några spridda gårdar, torp och sätrar vid Hagälven 
och Uvån. Behovet av villig arbetskraft som var beredd att flytta till Hagfors för att arbeta, bo och leva ledde 
till att samhällsstrukturen successivt utvecklades runt järnverket. Flera av de utspridda mindre fastigheterna 
runt omkring järnverksområdet är omnämnda i Hagfors kommuns kulturhistoriska inventering, från 1978. 
Några av fastigheterna har använts för ändamål som kan hänföras till småindustri, hantverk och yrkesgrup-
per som järnverket och befolkningen behövt. Järnverket har ända sedan tillkomsten dominerat näringslivet i 
Hagfors. Successivt utvecklades bruksorten till ett allt mer stadsliknande samhälle, där bolaget tog sig an och 
svarade för all planering och byggnation av bostäder, skolor, kyrka, vägar och järnvägar. Uddeholmsbolaget 
uppförde kvartersvis med bostadshus för tjänstemän och kvartervis med arbetarlängor. Först efter 1920 tog 
kommunen över ansvaret för samhällsplaneringen, offentliga institutioner och infrastrukturella verksamheter. 
Under 1940-talet hade Hagfors utvecklats till ett municipalsamhälle och 1950 blev Hagfors stad. Stadsplanen 
för Hagfors municipalsamhälle fastställdes 1949 och omfattade då hela tätorten. De stadsdelar och bebyg-
gelseområden som hade utvecklats runt järnverksområdet kom därmed att omfattas av stadsplanen. Däremot 
kom de oexploaterade markägorna, som Uddeholmsbolaget/Uddeholms AB fortfarande äger, att ligga kvar 
som jungfrulig mark söder och sydöst om nuvarande verksområde. 

Under 1900-talets mitt och senare hälft nådde den industriella utvecklingen sin kulmen i Värmland och 
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Bergslagen. Från mitten av 1970-talet följde decennier med återkommande lågkonjunkturer inom stålindu-
strin, vilket drabbade bruksorterna hårt. Följden blev hela och delvisa nedläggningar av verk som ledde till 
att anställda förlorade jobb med påföljande utflyttning som i sin tur ledde till avfolkning och försämringar i 
den kommunala samhällsservicen och tilltagande glesbygdsproblematik. När Hagfors järnverk drabbades av 
lågkonjunkturvågorna sjönk Hagfors befolkning. 

Emellertid tycks det nu ha vänt för Hagfors järnverk/Uddeholms AB. Av den historiska utvecklingen kan man 
dra slutsatsen att för att sälja varor och tjänster måste man hävda sig i den globala konkurrensen och då kan 
nya tekniska innovationer vara en nyckel som kan ge framgång. Tendensen har hittills gått mot centralisering 
eller optimering av enheter med rationellare stordrift, effektivare transportsystem, förbättrad produktivitet och 
bättre produktionsförhållanden. Att kunna generera en vinst möjliggör återinvesteringar i verksamheten som 
ytterligare bidrar till att säkerställa framtida verksamhet osv. 

BAKGRUND TILL PLANEN
Initiativet till att låta upprätta en ny detaljplan för utvidgning av industriområdet kommer från Uddeholms 
AB som inkom med en Begäran om planbesked för att upprätta en detaljplan för utvidgning av Hagfors Järnverk. 
Efter en lantmäteriförrättning år 2015, överfördes tidigare järnvägsmark från Hagfors kommun till Uddeholm 
AB. Järnvägsmarken hade tidigare utgjort Uddeholmsbolagets smalspåriga järnvägslinje (NKlj-banan) som 
hade järnvägslagfart 1880-1990. Syftet med marköverföringen var att tillgodose företagets behov av mark 
och därmed möjliggöra en omdisposition, där en jordvall och ett staket skulle flyttas för att istället ge plats att 
uppföra en tankanläggning. Företaget har ständigt behov av att utöka på mark i direkt anslutning till befintligt 
produktionsområde, och därför prioriteras planläggning som kan frigöra mark för industriella ändamål.  
För att industrin ska få använda den tidigare järnvägsmarken krävs emellertid att en ny detaljplan upprättas, 
i vilken ny användning för industriändamål (J) ersätter befintlig inaktuell planbestämmelse (Tj) för järnvägs-
ändamål. Gällande stadsplan från 1949 är inaktuell i flera avseenden men är gäller fortfarande för Hagfors 
Järnverks ursprungliga järnverksområde. Redan år 1873 beslutade Uddeholmsbolagets styrelse att etablera ett 
nytt järnverk för götstålsproduktion till nuvarande plats och järnverket kom att utgöra kärnverksamheten i den 
samhällsstruktur som kom att växa fram och bli staden Hagfors.  

Hagfors kommun håller på att ta fram en ny tätortsomfattande detaljplan för Hagfors. I samband med inven-
teringen upptäckte Hagfors kommun att Uddeholms AB äger omfattande markreserver i en till större delen 
sammanhängande fastighet Hagfors 2:61. Fastigheten har sin utbredning från Uvån och Värmullen i norr 
ända ned till Hugstret och Hagälven i söder, samt mellan bostadsområdet Hagälven i väster och Uvedsvägen 
och centrum i öster. Större delen av denna fastighet omfattas inte av detaljplan idag. Det bedömdes därför na-
turligt i sammanhanget att erbjuda och föreslå Uddeholms AB att utöka det föreslagna planområdet så att det 
även omfattar markägoreserven ned till länsväg 246. Planområdet är valt för att kunna planlägga en god och 
lämplig helhetsmiljö inom dess naturliga avgränsningar Uvedsvägen, Uddeholmsvägen/väg 246 och bostads-
området Hagälven. 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är dels att säkerställa markreserven så att den kan planläggas för an-
vändningsändamål som gynnar industrins syften och dels säkerställa industrins långsiktiga framtida utveckling 
även ur ett hållbarhetsperspektiv, bl a att industrins möjlighet till drift inte hamnar i konflikt med närliggande 
bostadsbebyggelse. 

Järnverket har tidigare utvidgats norrut genom utfyllnader av sjön Värmullen enligt ett tidigare miljötillstånd. 
Nu har järnverket inte samma mängd överskottsmassor från verksamheten, och gällande miljötillstånd är 
utnyttjat till fullo. Därför bedöms det mindre lämpligt att fortsätta utfyllnad av sjön, eftersom massorna sedan 
2008 istället utnyttjas som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av den kommunala deponin Holkesmossen. 
Någon ytterligare utfyllnad av sjön är inte aktuell eftersom utfyllnader i vattenområde med icke inert material 
strider mot miljöbalkens krav på en långsiktigt god hushållning av naturresurser. 

Tittar man bakåt i historien har nya detaljplaner upprättats vid ett flertal tillfällen, i vilka liknande marköver-
föringar skett. I samband med att nya detaljplaner upprättats i området har mindre markavsnitt med järn-
vägsmark, som NKLJ-banan inte längre använt, överförts bl a till allmän platsmark/ gatumark och parkmark, 
småindustri och hantverk samt industrimark. Ett exempel är gällande ”Detaljplan för Området väster om 
Uvedsvägen (Järnvägsmuseum m.m.)” som vann laga kraft år 1995. Efter att järnvägen definitivt lagts ned 
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1990 upphörde järnvägslagfarten. Istället planlades den före detta järnvägsmarken för annan markanvändning 
som Järnvägsmuseum (R), småindustri och hantverk (J1) samt industrimark (J). Bland annat överfördes då ett 
mindre markavsnitt med före detta järnvägsmark (sydväst om kvarteret Loket) till Uddeholms AB. 

Uddeholm AB äger i sin utbyggbara markresurs en unik möjlighet till ytterligare expansion och utveckling. 
Bristen på utbyggbar mark i anslutning till etablerade stålverk i Europa är uppenbar, även inom koncernen 
och bland systerbolagen. En laga kraftvunnen detaljplan säkerställer markanvändningen långsiktigt och kan 
bli en konkurrensfördel den dag det finns en förfrågan att utvidga eller nyetablera inom koncernen. Förfrågan 
om etablering kan ske snabbt men för närvarande finns inga planer på omfattande byggnation inom området. 
Det ligger i Hagfors kommuns intresse att upprätthålla en god planberedskap och att stödja en utvidgning av 
industrin på den markreserv som varit i bolagets/företagets ägo ända sedan 1870-talet, och som fortfarande 
ligger oanvänd. Detaljplanen kommer inte att låsa användandet till en viss aktör och den nya industrimarken 
kan nyttjas av andra aktörer men det troligaste scenariot är att det är Uddeholms AB/Hagfors Järnverk som 
kommer att nyttja marken.

PLANENS SYFTE
Detaljplanens primära syfte är att planlägga Hagfors Järnverks (Uddeholms AB) markreserver med huvud-
saklig användning för industriändamål (J) och möjliggöra aktuell utvidgning (etapp 1) och framtida expansion 
(etapp 2). För att möjliggöra utvidgningen förutsätts att ett större sammanhängande användningsområde (J) 
för industriändamål kan ges direkt anslutning till befintligt produktionsområde. 

I syftet inbegrips att den framtida industriverksamheten ska tryggas  samt att det ska finnas möjligheter att 
uppfylla gällande lagstiftning avseende miljöskydd, skyddsavstånd och miljökonsekvensnormer etc inom plan-
området. Därigenom kan detaljplanen bidra till en långsiktig hållbar utveckling för industriverksamheten. 

I den västra delen av planområdet avsätts ett område som syftar till att fungera som skydd för omgivande 
bebyggelse samt möjliggöra för mångfunktionella ytor, eventuell omdragning av Hagforsälven samt ekosys-
temtjänster. 

I östra delen av planområdet bekräftas befintliga verksamheter och nya användningsområden införs med 
verksamheter som kräver mindre skyddsavstånd än 10 meter, dvs är icke störande för angränsande bebyggel-
seområden. Inom planområdet tillåts inga fler bostäder uppföras och inga andra användningsområden än de 
föreslagna. 

Detaljplanen är flexibel för att kunna svara upp mot den långa genomförandetiden och de osäkerhetsfaktorer 
som finns i hur järnverksamheten kommer att utvecklas och vilka behov av processer som finns i framtiden. 
Planen har delats in i två etapper, etapp 1 kräver inga åtgärder på eller flytt av Hagälven, etapp 2 kräver flytt av 
Hagälven och därmed tillstånd enligt 11 kap MB för att kunna genomföras.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument 

Utöver dessa handlingar har en behovsbedömning tagits fram för att avgöra om planen medför betydande 
miljöpåverkan. Eftersom planen antas kunna medföra betydande miljöpåverkan har även en miljökonsekvens-
beskrivning upprättats (MKB) vilken bifogas planen.

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

Följande utredningar utgör underlag för planen:
1. Geotekniska undersökningar, vilka togs fram i samband med generalplanen från 1975
2. Naturvärdesinventering, gjord av Sweco 2016-07-07
3. PM-Kulturmiljö 2018-04-25, gjord av Hagfors kommun
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PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen handläggs med utökat förfarande med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande, eller om det är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Den aktuella detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan samt vara av stort allmänt intresse.

Nedanstående bild visar förfarandets olika steg innan detaljplanen kan vinna laga kraft.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.
Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre 
veckor från beslutet tagits.
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft tre veckor efter beslutet. 

Preliminär tidplan
Samrådsskede    juni/juli 2018
Granskning     oktober 2018
Antagande KF    december 2018
Laga kraft    januari 2019

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet ligger i Hagfors tätorts sydvästra 
del, i anslutning till befintligt produktionsområde 
och avgränsas av bostadsområdet Hagälven/Ha-
gälvsvägen, Uddeholmsvägen – riksväg 246 och 
Uvedsvägen. 

Planområdet omfattar Uddeholm AB:s fastighe-
ter (Hagfors 2:61 och Hagfors 2:59 m fl) samt del 
av Metso papers fastighet Öringen 1. Fastigheten 
Hagfors 2:176 tillhör  (Helmia fastigheter AB).

Hagfors kommun äger fastigheterna Hagfors 2:5/
lott 1 (spårområde som nyttjas som dressinbana) 
och Hagfors 2:185 (Hagfors Industri- och Järn-
vägsmuseum).   Utöver detta finns några mycket 
små fastigheter som ligger likt små öar.

Befintligt järnverksområde är ca 70 ha.

Av företagets totala markägande utgör det nu 
aktuella planområdet inom fastigheten

Hagfors 2:61 enbart en begränsad del men är 
ca 43 hektar.

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft Bygglov

Planbesked
Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft Bygglov

N 6653965
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.   © Lantmäteriet

Bilden ovan visar Uddeholm AB:s mark inom och intill området, 
markerat med rött. Kommunens markinnehav är markerat med 
blått. Övriga fastigheter är i privat ägo.
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG

Samhällsbyggnadsutskottet har 2015-12-15 § 157 beslutat att ge Uddeholms AB positivt planbesked för att 
upprätta förslag till detaljplan för möjlig utökning av järnverket. 
Samhällsbyggnadsutskottet har 2017-04-XX § xx beslutat om att planen ska samrådas.

ÖVERSIKTSPLAN
I Hagfors kommuns översiktsplan behandlas bland annat kommunens befolknings- och näringslivsutveckling. 
Enligt översiktsplanen är goda möjligheter till sysselsättning och ett levande näringsliv centrala för kommu-
nens och bygdernas överlevnad och utveckling. I översiktsplanen finns ingen utpekad förändring av markan-
vändningen eller föreslagna utbyggnadsområden inom planområdet. Däremot bedöms detaljplanen överens-
stämma med översiktsplanens övergripande intentioner avseende näringslivsutveckling.

En aktualitetsförklaring av Hagfors kommuns översiktsplan antogs av KF 2014-06-23 § 49. 

2016-06-02

Kartan ovan visar planområdes ungefärliga utbredning samt ingående fastigheter som även om-
nämns i planhandlingarna.
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DETALJPLANER
Aktuellt planområde är till stora delar redan planlagt med detaljplaner och äldre stadsplaner. Den nya planen 
har anpassats till dessa planer och ersätter flera av dem (se bild nedan). 

För närvarande pågår detaljplanearbete med en ny tätortsomfattande detaljplan för Hagfors, varvid merparten 
av de gällande detaljplanerna i Hagfors tätort avses upphävas och ersättas med en enda detaljplan. Förelig-
gande planarbete och dess avgränsning är anpassad till den ovan nämnda översynen.

Schematisk bild över befintliga stads- och detaljplaner.
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GENERALPLAN FRÅN 1975
En generalplan togs fram för utveckling av området redan år 1975 innan Hagfors Järnverk drabbades av låg-
konjunkturen inom stålindustrin. (Se bild nedan). Generalplanen gäller inte idag utan är ersatt av de detaljpla-
ner som gjorts för området, men visar på att tankarna har funnits länge att fylla ut området och leda om den 
rinnsträcka i våtmarken som är biflöde till vattendraget Hagälven.  Generalplanen redovisar i stora drag den 
utfyllnad, utbyggnad och omledning av vattendraget som nu föreslås i föreliggande detaljplaneförslag. 

Inom ramen för generalplanen togs bla en geoteknisk undersökning fram och förslag till utfyllnadsplan. Dessa 
utredningar nyttjas i den aktuella planen.

ÖVRIGA PROGRAM OCH POLICYS
Hagfors kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska beaktas vid planläggning och lovgivning enligt denna 
plan.

Det finna inga ytterligare program och policys som påverkar eller påverkas av detta planarbete.

ÖVRIGA PLANERINGSUNDERLAG SOM SKA BEAKTAS
I Länsstyrelsens WebbGIS sammanställs aktuella planeringsunderlag över information som finns registrerade 
hos statliga myndigheter. Informationen är kopplad till områden bl a med geografisk avgränsning i karta och 
anger utpekade regionala och statliga intressen, miljömål och vilken lagstiftning som gäller med koppling till 
länkar. Nedan redovisas några av de som kommunen bedömer vara de, för planförslaget, väsentligaste plane-
ringsunderlagen, med aktuell status februari 2018. 

Naturvärden
I dag finns inga andra naturvärden registrerade inom planområdet än en våtmarksinventering hos Naturvårds-
verket, som anger att våtmarken har vissa naturvärden klass 3, areal 34,5 hektar. I anslutning men utanför 
planområdet, söder om väg 246, har Skogsstyrelsen registrerat att det finns sumpskog med mosseskog som 
har vissa värden klass 3, areal 9 hektar, se bild A på kommande sida. 

Utdrag ur generalplanen från 1975 som visar den föreslagna utbyggnaden och omledningen av Hagälven.
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Vattenmiljö
SMHI redovisar uppgifter om nuvarande delavrinningsområden och dammar enligt Svenskt dammregister. 
Marken inom planområdet är belägen inom ett delavrinningsområde och dammar finns i Uvån norr om järn-
verksområdet (hänvisning till bild B).

Hav- och vattenmyndigheten redovisar nuvarande ytvattenförekomster, övriga vatten och rinnsträckor.
• De ytvattenförekomster som är beslutade och angår planområdet är följande (se bild C):
• Våtmarken inrymmer ett vattendrag som är biflöde till Hagälven och rinner från söder och ingår i katego-

rin beslutad ytvattenförekomst (öppet vatten) och är tecknad i karta med dubbla linjer vilket betyder att 
vattendraget omfattas av strandskyddsbestämmelser.

• Sjön Värmullen är recipient. 
• Vattendraget Uvån är beläget norr om järnverksområdet. 

Ett s.k. övrigt vatten berör planområdet: 
• Ett delvis kulverterat vattendrag rinner under befintligt järnverksområde. Även detta vattendrag är egentli-

gen ett biflöde till Hagälven men rinner från väster och härrör från Örbäcken och Sjukhusdammen.  

Följande rinnsträckor berör idag järnverksområdet (se bild D): 
• Våtmarkens vattendrag (biflöde till Hagälven) rinner från söder och mynnar i sjön Värmullen. 
• Ett delvis kulverterat vattendraget rinner under järnverksområdet. Det rinner från väster (Örbäcken) och 

mynnar i biflödet Hagälven samt sjön Värmullen. 
• Uvån norr om järnverksområdet (utanför planområdet) mynnar i Värmullen.

Bild A visar våtmarker i och kring området. Från länsstyrel-
sens Web GIS.

Bild B visar delavrinningsområden. Från länsstyrelsens Web 
GIS.

Bild C visar ytvattensförekomster. Från länsstyrelsens Web 
GIS.

Bild D visar rinnsträckor. Från länsstyrelsens Web GIS.
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BEHOVSBEDÖMNING OCH MKB
Behovsbedömning

Alla nya detaljplaner omfattas av kravet på att en behovsbedömning ska genomföras. I enlighet med miljö-bal-
kens kap 6 § 11 ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

En behovsbedömning, daterad 2016-02-22, har tagits fram, vilken fastslår att ett genomförande av planen 
bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. Den föreslagna markanvändningen och genomförandet 
av detaljplanen bedöms kunna medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten eller andra resurser, att det finns krav på att göra en miljöbedömning av planen med tillhörande 
miljökonsekvens-beskrivning (MKB). Nedan följer motivering och slutsatser hämtade från behovsbedömning-
en (för fullständig redovisning se behovsbedömningen och MKB):

Planen kan innebära risk för miljökvalitetsnormer för vatten, både grundvatten och ytvatten och innebär intrång i områden med 
kulturmiljövärden samt påverkar en våtmark och vattendrag.  Då det rör sig om en utökning av ett industriområde kan detta 
innebära en ökning av farligtgods-transporter samt ökat buller för omgivande bostadsfastigheter. 

Ett avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen 2016-03-21 (hänvisning till bilaga D55a) i syfte att klar-
göra vilka miljöaspekter som bör integreras i planarbetet för att utredas ytterligare.

MKB:n ska utreda följande frågor (enligt avgränsningssamrådet med Länsstyrelsen):
• Kulturmiljö, 
• Naturvärden och vattenmiljö, 
• Buller,
• Mark,
• Risk och säkerhet inklusive översvämningsrisker.

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Utöver de sakfrågor som MKB måste behandla och redovisa berör planförslaget i huvudsak följande miljömål:
• Levande sjöar och vattendrag
• Myllrande våtmarker
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

För att kunna genomföra planen fullt ut, och uppnå syftet med detaljplanen, krävs tillstånd från annan lagstift-
ning. I samband med det avgränsningssamråd som hölls med Länsstyrelsen föreslogs att planområdet byggs ut 
i två etapper. (För ytterligare information hänvisas till rubrik Genomförandefrågor). 

Etapp 1 - markerat med gult  
Etapp 1 syftar dels till att möjliggöra för indu-
strin att utvidga inom ett större sammanhängande 
markområde som har direkt anslutning till befintligt 
produktionsområde, och dels att avsätta mark som 
zon till skydd mot störningar från verksamheten.

Konsekvenser: Idag nyttjas spåret (del av fastighe-
ten Hagfors 2:5/lott 1) för besöksverksamhet med 
cykeldressiner, vilket inte är   förenligt med den 
föreslagna prioriterade användningen för industri-
ändamål (J). Därför förses dressinbanan med en ny 
start- och målpunkt i nordväst vid Knutvägen, nära 
Hembygdsgården. Ett nytt användningsområde (J2, 
J) införs med prioriterad användning för industri-
spår-  samtidigt tillåts Uddeholms AB  använda 
marken för industriändamål under förutsättning 
att transporter på spåret ges företräde då de äger 
rum. Den dag industrin behöver ianspråkta använd-
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ningsområde (J2, J) för sina ändamål, kan Hagfors kommun avyttra (del av fastigheten Hagfors 2:5/lott 1) till 
industrin. Spåret kan då rivas. Övriga verksamheter inom planområdet ligger kvar. För kulturmiljön införs 
varsamhetsbestämmelser (Lagrum PBL kap 8 §14).

Etapp 2 - markerat med blått
Etapp 2 syftar till att förbereda industrins framtida utvidgning då industrin behöver ianspråkta mark som idag 
delvis är våtmark med vattendrag (biflöde till Hagälven). 

Konsekvenser: Ett ianspråktagande av våtmarken innebär att strandskyddet upphävs, att sank mark fylls ut 
och att södra biflödet till Hagälven antingen leds om till nytt tänkt läge eller kulverteras likt norra biflödet 
(Örbäcken). Tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen. Prövning i Mark och miljödomstolen kan krävas och 
behovet av kompensationsåtgärder klargöras. Även om omledningen av rinnsträckan ligger inom etapp 2 är 
det bra att så tidigt som möjligt ansöka om tillstånd för att flora och fauna ska kunna acklimatisera sig under 
längre tid innan det egentliga biflödet tas i anspråk.

Påverkan på naturvärden och vattenmiljö 
I etapp 1 påverkas inte våtmarkens vattendrag (dvs Hagälvens södra biflöde) avseende flöde och placering 
eftersom etapp 1 primärt avser att planlägga mark för befintlig verksamhets användning. Dock kan det bli ak-
tuellt att kulvertera  ytterligare delar av vattendraget Örbäcken, (dvs Hagälvens norra biflöde som delvis redan 
är kulverterad under järnverksområdet). 

I etapp 2 krävs antingen att våtmarkens vattendrag (Hagälvens södra biflöde) leds om eller kulverteras. Både 
omledning/kulvertering av våtmarkens vattendrag och/eller kulvertering av vattendraget Örbäcken kräver 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken (MB). I den prövningen bör klargöras vilken exakta dragning våtmarkens 
vattendrag (biflöde till Hagälven) ska få inom naturmarken samt hur det ska genomföras och vilka kom-
pensationsåtgärder som kan bli aktuella, både inom och utanför planområdet för att kompensera intrånget i 
naturvärdena.

Påverkan avseende pågående markanvändning. 
Inaktuella planbestämmelser som behöver ersättas
Det befintliga Hagfors Järnverksområde omfattas bl a av följande två gällande detaljplaner som delvis är 
inaktuella i vissa avseenden: Stadsplan för Hagfors municipalsamhälle från 1949 (17-HAG-17) och Detaljplan 
för området väster om Uvedsvägen (Järnvägsmuseum m.m.) från 1995. Det nya planförslaget avser att inom 
planområdet ersätta äldre planers föråldrade och inaktuella planbestämmelser och utveckla lösningar som kan 
fungera långsiktigt. För att få fram ett juridiskt fungerande planförslag bör mark, fastigheter och äldre planer 
betraktas ur ett historiskt perspektiv. 

År 1873 fattade Uddeholmsbolagets styrelse beslutet att anlägga Hagfors Järnverk på nuvarande plats. 
Uddeholmsbolaget upplät sin mark för att bygga ut sin smalspåriga järnvägslinje för godstransporter. År 1880 
fick Nordmark Klaraälvens Järnvägar AB (NKLJ –banan) järnvägslagfart. Det ursprungliga syftet med järnvä-
gen var att sammanbinda bolagets olika verksamheter, men med tiden kom olika järnvägssystem att utvecklas 
som den smalspåriga järnvägen aldrig blev kompatibel med. Det bidrog till olönsamhet och järnvägslinjen 
lades definitivt ned 1990 då järnvägslagfarten upphörde. I samband med att stadsplanen upprättades 1949 
planlades och reserverades markremsor med användning för järnvägsändamål och fick planbestämmelse 
(Tj). Idag är bestämmelsen inaktuell och ersätts i takt med att nya detaljplaner upprättas. Efter 1949 har flera 
nya detaljplaner upprättats i området i vilka tidigare järnvägsmark överförts till annan markanvändning, t ex 
gatumark, parkmark, industri och småindustri amt järnvägsmuseum. Markanvändningen Järnvägsmuseum 
innebär en besöksverksamhet som är utåtriktad och öppen för allmänheten. Inom fastigheten Hagfors 2:185 
(Hagfors Industri- och Järnvägs-museum) medger detaljplanen att bevarade spår får användas som dressin-
bana för besökare. Spåret övergår i fastigheten Hagfors 2:5/lott 1 som omfattas av planbestämmelsen (Tj) för 
järnvägsändamål (som är en inaktuell planbestämmelse). I juridisk mening tillåter inte användningen (Tj) per 
automatik besöksverksamhet med dressinbana – i alla fall inte inom det föreslagna industriområdet, bl a pga 
att järnvägslagfarten har upphört och godstransportlinjen har lagts ned. 

Påverkan på kulturmiljön och dess värden
År 1995 vann Detaljplan för området väster om Uvedsvägen (Järnvägsmuseum m.m.) laga kraft. Dess huvud-
sakliga syfte var att låta tidigare järnvägsmark få ny användning, dels för industri (Uddeholms AB) och dels 
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för småindustri och hantverk (Hagfors 2:176 och 2:195) samt för Järnvägsmuseum (Hagfors 2:185, Hagfors 
Industri- och Järnvägsmuseum). Detaljplanen möjliggjorde att NKlJ-banans nedlagda verkstadsområde med 
lokaler, lokstallar, rangerbangård och spårområde kunde tas tillvara för nya ändamål och bevaras med skydds-
bestämmelser. Hagfors kommun kom att förvalta fastigheten Hagfors 2:185 och har i Hagfors Industri- och 
Järnvägsmuseum en kommunikationshistorisk anläggning med en samling som ur regionalt perspektiv har 
bedömts äga stort intresse från kulturhistorisk synpunkt. Hagfors kommuns ambition är att planförslaget ska 
möjliggöra för fortsatt verksamhet och ett bevarande av kulturmiljön. Samtidigt önskar man öka attraktivite-
ten för området och underlätta för etablering av såväl befintliga som nya verksamheter. Genom att införa var-
samhetsbestämmelser kan underhåll och varsam om- och tillbyggnad tillåtas vilket t ex möjliggör installationer 
med tekniska faciliteter som höjer komforten, bidrar till god arbetsmiljö och bättre tillgänglighet. 

I en rapport från Arbetsgruppen för kulturturism (länsarbetsnämnd, länsstyrelse, Värmlands museum och 
Värmlands Turistråd från cirka år 1990) anges följande: ”Hagfors betraktas som länets bästa exempel på in-
dustriell nybyggarverksamhet i stor skala men orten illustrerar också betydelsen av goda kommunikationer för 
järnhanteringen. Nordmark-Klarälvens järnvägar har under mer än hundra år varit en förutsättning för pro-
duktionen vid Hagfors järnverk. Efter en successiv avveckling lades trafiken på järnvägen definitivt ned 1990. 
Strax intill Hagfors järnverk finns järnvägens verkstadsområde och lokstallar med ett flertal bevarade lok, 
dressiner, vagnar och material och föremål från en drygt hundraårig järnvägsepok. Kommunikationshistoriska 
anläggningar äger en omvittnad förmåga att fängsla och fascinera stora besökskategorier. Som Värmlands 
enda samling av rullande järnvägsmaterial i en autentisk och ursprunglig miljö utgör Hagfors Järnvägs- och In-
dustrimuseum en intressant tillgång i länets kulturhistoriska utbud. Kulturmiljön har här stora förutsättningar 
att efter restaurering av byggnader och andra fasta konstruktioner på järnvägsområdet, iordningställande och 
konservering av ytterligare lok och vagnar samt vidgad marknadsföring och information spela en betydligt 
aktivare roll bland länets turistmål i framtiden än vad som är fallet idag.” Se vidare under rubrik Bebyggelse-
miljö/Fornlämningar och kulturmiljö. 

Påverkan på mark samt risker för skred, ras och översvämning 
Enligt den geotekniska utredningen från 1975 består jordlagren kring Hagälven av torv och dy underlagrad
av lera och silt. Väster om torvmarksområdet möter ett område med morän och på östra sidan av lera och silt.
Torven och dyn är mycket lös och dess mäktighet varierar men är inom stora områden mindre än 2,5 meter,
men inom några områden upp till 8 meter.

Enligt utredningen måste en utfyllnad av sankmarkområdena ske för att marken ska kunna nyttjas som indu- 
striområde. En utfyllnad på ca 2 meter bedöms bli aktuell. Det är viktigt att denna utfyllnad görs i god tid och 
förbelastas i mellan 3-5 år, innan marken tas i bruk för att undvika framtida sättningar. Närmast fastmarks- 
gränsen kan det vara fördelaktigt att schakta ut det lösa torv- och dylagret och återfylla med friktionsmaterial.
De delar av området som redan består av utfyllnadsmassor (stora delar av etapp 1) bedöms kunna nyttjas för 
fortsatt verksamhet. Dock bör fördjupade geotekniska utredningar göras om nya tyngre byggnader ska upp-
föras i syfte att eliminera risker för sättningar samt klargöra val av grundläggning och behov av erosionsskydd 
mot vattendrag (Hagälven).

För att kunna nyttja de delar av området som utgörs av silt och lera (primärt etapp 2) krävs utfyllnad på upp 
till 2 meter enligt tidigare utförd geoteknisk utredning, dels för att hamna i nivå med övrig industrimark, och 
dels för att säkerställa att området inte innebär risk för hälsa och säkerhet i samband med de risker som kan 
föreligga för skred och ras samt översvämning. För att klargöra val av teknik, metod och detaljerat utförande 
vid utfyllnader samt sättningstider ska en fördjupad geoteknisk utredning göras. När våtmarkens rinnsträcka 
leds om (biflödet till Hagälven) till den nya tänkta placeringen, måste erosionsskydd skapas mot vattendraget 
för att inte riskera ras och skred. 
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3. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN MFL 
MILJÖBALKEN

Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i 
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler

Planen bedöms uppfylla de allmänna hänsynsreglerna.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst riksintres-
sen.

Området berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden. 

Området berörs inte av några riksintressen enligt 4 kap MB.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer. 

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)

Enligt MKB:n bedöms planen inte påverka ovanstående MKN negativt.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m. 
Generellt strandskydd om 100 meter gäller kring våtmarkens vattendrag (det södra av Hagälvens två biflöden 
inom planområdet) och sjön Värmullen. Vattendraget Örbäcken, som delvis är kulverterat under järnverks-
området, är biflöde till Hagälven men har inget generellt strandskydd inom området enligt Länsstyrelsen. 
Delar av mark som i ny detaljplan redovisas som industrimark hamnar inom område för strandsskydd och 
strandskyddet behöver därför upphävas i planen, se vidare avsnittet om strandskydd.
I övrigt finns inga förordnaden enligt 7 kap MB som påverkas av planen.

TILLSTÅNDSPLIKT ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN
Uddeholms AB:s verksamhet (järnverk) är tillståndspliktig enligt 9 kap MB och förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och tillhör klassen A (Seveso) som prövas av miljödomstol och där länsstyresen är 
tillsynsmyndighet. En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Ändringar av verksamheten kräver tillstånd av 
miljödomstolen. I fråga om mindre förändringar anmäls ändringen till länsstyrelsen. 

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
I området finns det djur som är skyddade enligt Artskyddförordningen, se vidare gjord naturinventering.
Planområdet omfattas inte av några andra förordnanden.
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark och landskapsbild

Planområdet är flackt och utgörs av naturmark som korsas i nord-sydlig riktning av Hagälven med tillhörande 
våtmarker och omgivande lövskogsvegetation. I väster och i söder invid älvkanten är marknivån belägen på 
omkring +132,5 meter. I de nordöstra delarna invid Uvedsvägen når området sin högsta nivå, ca +141 meter. 
(RH 2000).

Området avgränsas i norr och öster 
av industri och lokstallar, i söder av 
Uddeholmsvägen och i väster av Hag-
älvsvägen och småhusbebyggelse.

Områdets skogsridåer som omger 
Hagälven döljer industriverksam-
heterna sett från Hagälvsvägen och 
Uddeholmsvägen. Det är först när 
besökaren tar sig in på Uvedsvägen 
som verket framträder visuellt.

Hagfors Järnverk och intilliggande 
industriverksamheter domineras av 
storskaliga byggnader för tillverkning 
och lager med plåtfasader. I östra 
delen av planområdet finns en bevarad 
kulturmiljö efter Uddeholmsbola-
gets smalspåriga järnväg NKlJ-banan 
(1880-1990). (Se rubrik Bebyggelse). 
Från Hagälvsvägen och Uddeholm-
svägen döljs industriområdet bakom 
skogsvegetation.

Planförslag
Befintlig skogsridå mellan Hagälvsvägen och det utökade industriområdet behålls som natur/skyddsområde 
(Ö). Ytan syftar till att minska den visuella påverkan sett från småhusområdet samt möjliggöra för hantering 
av dagvatten (n2) och andra ekosystemtjänster som delvis kompensation för intrånget i Hagälvens flöde. I 
etapp 2 föreslås Hagälven i första hand få en ny sträckning längre väster ut vilket innebär att den då blir en 
del av naturmark/skyddsområde (Ö), dock möjliggör planen även för en kulvertering av älven. Bestämmelse 

Ovanstående ortofoto visar områdets nuvarande förhållanden samt omgivande 
vägnät.
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Området sett från Uddeholmsvägen i söder, där den öppna vattenspeglen i förgrunden är Hagälven.
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har införts (n1) om att det krävs lov för fällning av träd inom området detta är för att säkra områdets funktion 
som insynsskydd för omgivande bebyggelse och bibehålla landskapsbilden.

Naturmiljö 
 I syfte att utreda områdets naturvärden har en naturvärdesinventering genomförts under vår och sommar 
2016. Inventeringen har utförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014). För 
fullständig redovisning av metodik och funna arter hänvisas till rapporten1. Se även miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Nedan sammanfattas resultatet av naturvärdesinventeringen.

Området karaktäriseras av Hagälven som rinner norrut genom området. Utmed Hagälven breder en våtmark 
ut sig med omkringliggande skogar. Vid naturvärdesinventeringen identifierades fyra naturvärdesobjekt. 
Dessa består av Hagälven, kringliggande våtmark, ett sumpskogsområde och en blandskog. 

Hagälven hyser bestånd av flodpärlmussla och öring enligt tidigare inventeringar. Flodpärlmusslan är fridlyst 
och klassad som akut hotad enligt svenska rödlistan. Vid naturvärdesinventeringen observerades även bäver, 
sångsvan och gräsänder i vattendraget. Hagälven bedöms uppnå naturvärdesklass 2, högt naturvärde, vilket 
i huvudsak grundas på högt artvärde i och med förekomsten av flodpärlmussla och öring. Därtill är vatten-
draget en förutsättning för omkringliggande våtmarkers naturvärde samt utgör livsmiljö för andra akvatiska 
organismer samt fåglar.

Våtmarken bedöms uppnå naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Naturvärdet grundas på påtagligt bio-
topvärde och påtagligt artvärde. Våtmarken innehar en variation mellan mer öppen, starrbevuxen våtmark 
med enstaka björkar samt täta vassbestånd med enstaka videsnår. Artvärdet grundas på förekomsten av 
flera makaonfjärilar, stora bestånd av missne och dvärgbjörk samt fågelförekomst så som enkelbeckasin och 
ängspiplärka.

Sumpskogen bedöms uppnå naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Naturvärdet grundas på visst biotopvärde 
och visst artvärde. Sumpskogen är relativt ung med liten andel död ved. Naturvärdet baseras bland annat på 
att träden står delvis på socklar vilket indikerar att åtminstone enstaka träd är av högre ålder. Markförhållan-
dena är blöta med rik förekomst av missne, en karaktärsart för sumpskogar. I sumpskogen förekommer va-

1 Rapport naturvärdesinventering Hagfors, Sweco Environment, 2016-07-07.

Ovanstående karta visar der inventerade objekten och deras objektsnummer.
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rierande småvatten som utgör potentiella grodleksområden. Dock observerades ej grodlek i dessa småvatten.

Blandskogen bedöms uppnå naturvärdesklass 4. Naturvärdet grundas på visst biotopvärde och visst 
artvärde. Till biotopvärdet hör att blandskogen är olikåldrig med viss förekomst av död ved både i form av 
torrträd och lågor. I enstaka torrträd finns bohål. I området observerades större hackspett och spillkråka 
hördes på avstånd. Förekomst av hackspett är positivt för andra hålhäckande arter som kan överta bohålen 
året därpå. I en del av skogen finns en solbelyst glänta med en äldre sälg. Sälg är en viktig pollenresurs för 
insekter och andelen äldre sälgar minskar i landskapet. I skogen observerades även kungsfågel (rödlistad som 
VU). Förekomst av kungsfågel indikerar att det finns ett visst biotopvärde i form av äldre barrträd. 

I bilaga 2 till Tematiskt tillägg till ÖP 2002 Hagfors kommuns naturvårdsplan fastställd 2011-06-27 Bilaga 2 Sjöar och 
vattendrag beskrivs att Hagälven är nio kilometer lång och hyser ett lokalt öringbestånd. 2010 återfanns flod-
pärlmusslan i älven. Hagälven rinner idag utan vandringshinder från dammen vid Stor-Ullen ner till Hagfors 
Järnverk, där den rinner kulverterad en sträcka. Det finns en vattendom för Hagälvsfall strax uppströms 
utloppet, med regleringsamplitud 1,6 m, men den dammen är utriven. Syftet med dammen ska ha varit att det 
under vintern inte gick att tappa Stor-Ullen, då vattnet i Hagälvens utlopp bottenfrös. Fiskevårdsföreningen 
har anlagt små vattensamlingar i Hagälven till fromma för öringen. Vid provfiske 2010 fanns här signalkräftor, 
som någon, ej fiskevårdsföreningen, olagligt planterat in. Hagälven är klassad med hög ekologisk status.

Enligt tillägget nämnt ovan så rinner Görsjöbäcken (eller Örbäcken som den kallas av Hagforsbor) i en ravin 
genom en nyckelbiotop vid Mana i Hagfors tätort. Örbäcken avvattnar sjöarna Östra och Västra Görsjöarna. 
Örbäcken är kulverterad under järnverkets område den sista sträckningen ut i Hagälven-Värmullen. Bäcken 
hyser en god öringstam, och för några decennier sedan fanns här rikligt med flodpärlmussla som har återfun-
nits vid inventeringen 2010. De största värdena bedöms finnas längre upp vid Manaåsen (öster om stadshuset) 
och norröver. Stora delar av Örbäcken är kulverterad inom planområdet. För de delar i öster som är öppna 
bedöms värdena för flora, fauna och friluftslivet som begränsat då det utgör mer karaktären av ett större dike 
omgiven av klippt gräsyta samt befintliga industriområden.

Regeringen har gett ett uppdrag med syfte att identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en ef-
fektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering 
och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Åtgärderna ska syfta till att motverka nettoförluster av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Bestänkandet SOU 2017:34 Ekologisk kompensation - Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses). 
I utredningen föreslås tydligare reglerverk både i PBL och MB, försöksverksamhet och ökad kunskap kring 
ekologisk kompensation. De slutsatser som görs i betänkandet kan påverka planens genomförande.

Planförslag 
Planen innebär att stora delar av våtmarken och lövskogsvegetationen planläggs som industrimark vilket inne-
bär att Hagälven antingen behöver kulverteras eller flyttas västerut till naturområdet/skyddsområde (Ö) och 
att befintlig våtmark torrläggs. Det troligaste alternativet är att älven flyttas, men då tidsperspektiv långt öns-
kas båda alternativ möjliggöras. Detta kräver tillstånd enligt 11 kap MB och inom ramen för denna prövning 
klargörs exakt dragning av Hagälven inom naturmarken, hur det ska genomföras och vilka kompensationsåt-
gärder som kan bli aktuella både inom och utanför planområdet för att kompensera intrånget i naturvärdena. I 
samband med denna prövning krävs dykning och fiske för att klargöra omfattning av förekomsten av flod-
pärlsmusslor inom området samt hur öringen rör sig. Dock noteras att i samband med att Karlstad universitet 
inventerade älven i samband med LONA-projekt noterade bara 1 exemplar av flodpärlsmussla. Den pågående 
utredningen hos regeringen kan ge tydligare riktlinjer för val av kompensationsåtgärder.

Etapp 1 av plangenomförandet innebär att endast området norr om Hagälven tas i anspråk och att en remsa 
med vegetation lämnas mot älven. Etappen följer i stora delar de områden som har identifierats ha klass 3 i 
naturvärden. Intrånget i etapp 1 bedöms dock bli ringa och inte påverka naturvärdena i betydande omfattning. 
Etapp 1 kan också innebära en fortsatt kulvertering av Örbäcken genom området. För att kunna genomföra 
detta krävs tillstånd enligt 11 kap MB.

Geotekniska förhållanden
I samband med generalplanen (från 1975) togs en geoteknisk utredning fram för att klargöra markförhållan-
dena inom de sanka områdena kring Hagälven. Enligt utredningen består jordlagren kring Hagälven av torv 
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och dy underlagrad av lera och silt. Väster om torvmarksområden möter morän och på östra sidan lera och 
silt. Torven och dyn är mycket lös och dess mäktighet varierar men är inom stora områden mindre än 2,5 
meter. På några områden är det upp till 8 meter.

Enligt utredningen måste en utfyllnad av sankmarksområdena ske för att marken ska kunna nyttjas som 
industriområde. En utfyllnad på ca 2 meter bedöms bli aktuell. Det är viktigt att denna utfyllnad  med förbe-
lastning görs i god tid, 3-5 år, innan marken tas i bruk för undvika framtida sättningar. Närmast fastmarks-
gränsen kan det vara fördelaktigt att schakta ut det lösa torv- och dylagret och återfylla detta med friktions-
material.

Befintligt verksamhetsområde är till stor del upp-
byggt på under lång (historisk) tid utfyllt område i 
sjön Värmullen. Utfyllnad har huvudsakligen skett 
pga behovet av expansion. Utfyllnaden består till 
största delen av slagg och tegel. De restprodukter 
som använts som utfyllnadsmassor i sjön skulle idag 
med största sannolikhet klassas som inert eller icke-
farligt avfall. Det kan dock inte uteslutas att det även 
förekommit utfyllnad med material som idag skulle 
klassas som farligt avfall. Marken inom Uddeholms 
område har sedan verksamhet etablerades i Hagfors 
för mer än 100 år sedan använts till industriverksam-
het. Därmed kan det i viss utsträckning finnas föro-
reningar i mark från tidigare bedriven verksamhet, se 
vidare under markföroreningar.

Även området kring Lokstallarna och verksamhe-
terna i söder är utfyllt.

Geologin inom Järnverksområdet karaktäriseras av 
att det finns två grundvattenmagasin, ett övre och 
ett undre. Dessa skiljs åt av ett silt- eller lerlager 
med en varierande mäktighet på 5-10 meter.

Öster om Järnverksområdet finns ett grundvattenmagasin som utgörs av en grusås som löper genom Hag-
fors samhälle som en markant rygg för att sedan, längre söderut, dyka ner under markytan innan den, söder 
om Hagälven, åter bildar en ås i landskapet. Grundvattnet i grusåsen och på Järnverksområdet står i förbin-
delse med varandra via massor med låg hydraulisk konduktivitet, vilket innebär att genomsläppligheten är låg. 
Grundvattenströmningen genom de lågkonduktiva massorna är riktad från åsen mot Järnverksområdet.

Planförslag 
De delar av området som redan består av utfyllnadsmassor (stora delar av etapp 1) bedöms kunna nyttjas 
för fortsatt verksamhet, dock bör fördjupade geotekniska utredningar tas fram om nya tyngre byggnader ska 
uppföras för att klargöra val av grundläggning, förhindra sättningar samt eventuella behov av erosionsskydd 
mot Hagälven.

För att kunna nyttja de delar av området som utgörs av silt och lera (primärt etapp 2) krävs utfyllnad på upp 
till 2 meter enligt tidigare gjord geoteknisk utredning, dels för att hamna i nivå med övrig industrimark, dels 
för att säkra området från översvämning. För att klargöra val och detaljerat utförande av utfyllnader samt 
sättningstider ska en fördjupad geoteknisk utredning göras. Mot Hagälvens nya dragning måste erosionsskydd 
skapas för att inte riskera ras och skred. Marklov krävs generellt för att justera marknivån i höjdled enligt PBL.
Marknivån för kvartersmarken inom området föreslås vara +134,0-135,0 möh (RH2000) för att anpassas till 
befintliga marknivåer inom industriområdet (generell bestämmelse) samt säkra upp mot översvämning. 
Detta innebär att området i etapp 2 behöver fyllas upp mellan ca 2-4 meter.

Ovanstående kartbild visar ett utdrag från SGUS jordarts-
karta. Området består av silt och lera. Befintligt industriområde 
är utfyllt.
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Förorenad mark
I det gamla järnvägsområdet finns områden med konstaterad förorenad mark till följd av den tidigare järn-
vägsverksamheten och den senare bilverkstadsverksamheten. För området har en MIFO inventering2 upprät-
tats.

I den sammantagna bedömningen har objektet placerats i riskklass 2. De främsta skälen till detta är att 
verksamheten varit stor, långvarig och att ett antal farliga kemikalier använts/hanterats inom verksamheten. 
Exempelvis har transformatorolja hanterats, vilket kan ha orsakat en PCB-förorening. Inom området finns 
dessutom konstaterade föroreningar i form av kreosot och petroleumprodukter. De konstaterade förorening-
arnas mängd och utbredning är inte kartlagd. I den del av planområdet där järnvägsspår har funnits kan ogräs-
bekämpning ha förekommit historiskt. Påfyllning och underhåll av besprutningsvagn skedde på västra sidan av 
verkstaden där det fanns en cementbrygga och brunn. Vid ett tillfälle rengjordes vagnstanken och sköljvattnet 
släpptes orenat ut i brunnen och sedan vidare ut till bäck och sjö. 

Känsligheten för byggnad/anläggning och för mark och grundvatten har bedömts vara måttlig med tanke 
dels på att det i dagsläget inte finns några kända exponeringssituationer för de yrkesverksamma och dels på att 
området är industrimark där inget uttag av dricksvatten sker. Skyddsvärdet (mark/grundvatten) har bedömts 
vara litet.

Det har visat sig att det inom planområdet finns perkloretylen i grundvatten från den gamla tvätten som 
funnits nordöst om planområdet. Det har vid undersökningar framkommit att spridningen är större än man 
tidigare trott. En utredning har gjorts av Sweco på uppdrag av SGU från 2013 och det pågår utredningar för 
att klargöra utbredningen av föroreningarna.

För övriga områden som utgörs av naturmark bedöms det inte föreligga risker för markföroreningar.

Planförslag 
De områden som är förorenade planläggs som industrimark vilket innebär en mindre känslig markanvänd-
ning och lägre krav på föroreningsnivåer samt att det inte är en väsentlig ändring av markanvändningen. Inför 
ianspråktagande av områden där misstänkt förorening finns ska en provtagningsplan tas fram för att klargöra 

2 MIFO Nordmark-Klarälvens Jvg, IDnr F1783-0082. 

Ovanstående karta är från MIFO-inventeringen och visar de olika byggnadernas ålder och användning.
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behov av sanering. 

Till granskningen kompletteras med uppgifter om Hagforstvättens påverkan för området.

Om markföroreningar påträffas under mark-, spräng-, schakt- , eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kon-
taktas enligt miljöbalken 10 kap 11§.  

Radon
Radonmätningar har inte gjorts i området.

Planförslag 
Markradonundersökning ska göras av byggherren i samband med bygglovsprövning om inte byggnation sker 
i radonsäkert utförande. Dock kommer stora delar av området att fyllas vilket innebär att de nya massorna 
kommer att utgöra skydd mot eventuellt markradon.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse inom planområdet

Planområdet ansluter i norr mot det befintliga Hagfors Järnverks område (fastigheterna del av Hagfors 2:61 
och Hagfors 2:59) och i nordväst till Öringen 1 Metso Paper AB. 

I planområdets östra del, mot Uvedsvägen, finns en bevarad kulturmiljö med värdefull miljö som tidigare 
tillhört  Uddeholmsbolagets smalspåriga järnvägslinje (NKlJ-banan) Nordmark Klaraälvens Järnvägar AB. 
Området omfattades av lagfart mellan åren 1880-1990. Kulturmiljön var tidigare reparations- och verkstads-
område med lokstallar och spårområde. Idag används kulturmiljön med byggnader som Hagfors Industri- 
och Järnvägsmuseum (fastigheten Hagfors 2:185) och dels som småindustri (fastigheten Hagfors 2:176) och 
bilservice (fastigheten Hagfors 2:195). De gamla järnvägsbyggnaderna uppfördes efter sekelskiftet 1900 som 
verkstadslokaler och lokstallar i massivt rött tegel och har bärande konstruktioner som ger förhållandevis stora 
spännvidder. Lokstallet och verkstadsbyggnaden (Helmia) är idag ihopbyggda. Verkstadsbyggnaden har ett ka-
raktäristiskt välvt bågformat 
industritak och lokstallarna 
har en för järnvägsbyggnader 
typisk exteriör med konkav 
rundad fasad som har stora 
uppglasade fönsteröppningar 
och portar. Lokstallet har 
haft funktion som garage. 
Från lokstallets portar leder 
spåren vidare ut i solfjäders-
formad riktning mot väster. 
 
I planområdets norra del 
inom fastigheten Öringen 4, 
finns en kontorsbyggnad i 
två plan. Den används idag 
som företagshälsovård och 
gym (Miljöhälsan). I gällande 
plan från 1969 är marken 
planlagd för industri.
Kvarteret Loket är planlagd 
för småindustri. Där finns 
tre byggnader som är relativt 
enkla och gamla som idag 
används för s.k. lättare indu-
striverksamhet med verkstad, 
förråd och  snickeri. Två 
av fastigheterna i kvarteret 
Loket är obebyggda.

 

  

 

Verkstadsbyggnad
 

Småindustri
kv Loket

 

Kontor/Friskvård/
Gym

 
Uddeholm Tooling AB 

LNG-anläggning 

Fd Helmia

Lokstallar

Järnvägsmuseum
Bostadshus

Ovanstående karta visar befintlig bebyggelse och dess användning inom planområdet.
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Inom fastigheten Hagfors 2:176>1 är en 
telemast uppförd. Fastigheten Hagfors 
2:176>2 är i tidigare detaljplan från 1993 
utpekad för GH – Bilservice, handel.
  
Inom fastigheten Hagfors 2:38 finns ett 
bostadshus.              

Från Hagfors Industri- och Järnvägsmuseum 
går ett bevarat spår som fortsätter i väst-
lig riktning ända till Stjärnfors i samhället 
Uddeholm. Inom fastigheten Hagfors 2:185 
omfattas spåret av gällande detaljplan med 
planbestämmelse (R, q1) som medger an-
vändning för Järnvägsmuseum och dressin. 

Fastigheten Hagfors 2:5/lott 1 - järn-
vägsspår
Fastigheten ägs idag av Hagfors kommun och består av en lång smal markremsa med ett kvarvarande spår ef-
ter Uddeholmsbolagets nedlagda smalspåriga järnvägslinje (NKLJ-banan). Spåret sträcker sig mellan Hagfors 
Industri- och Järnvägsmuseum (fastigheten 
Hagfors 2:185) och Stjärnfors i samhäl-
let Uddeholm. (Stjärnfors omnämns vara 
Uddeholmsbolagets tidigaste anläggning). 
Varken järnvägen eller fastigheten omfat-
tas längre av järnvägslagfart (1880-1990).  
Anledningen är bl a att spåret har lagts ned 
definitivt och inte har järnvägslagfart samt 
att besöksverksamheten med cykeldressiner 
endast är öppen några månader om somma-
ren. Den del av spåret som är beläget inom 
planområdet omfattas av gällande stadsplan 
från 1949 (17-HAG-17) med en inaktuell 
planbestämmelse (Tj) som måste ersättas i 
den nya planen. 

Planförslag 
Det är av avgörande betydelse att planläg-
ga ett större och sammanhängande markanvändningsområde för industriändamål och sammanföra detta med 
direkt anslutning till befintligt järnverksområde. Det är nödvändigt att detaljplanen medger flexibilitet inom 
industrins användningsområde med avseende på att olika ytors disposition ska kunna förändras över tid och 
med hänsyn till att det förekommer varierade behov under begreppet industriella ändamål där utveckling kan 
behöva ske snabbt. T ex behöver planen medge och underlätta för utbyggnad och byggnation. 

Användningsområde (J) Industri
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utvidgning av Uddeholm AB:s verksamhetsområde 
genom att ett större sammanhängande användningsområde ges direkt anslutning till befintligt produktionsom-
råde (J). Syftet är även avsätta skyddszoner mot angränsande bostadsområde Hagälven (Ö). 
Det markområde som avsätts i västra planområdet (Ö) kan med fördel samordnas för annan användning som 
förutsätter mark och vegetation och som kan samutnyttjas med mångfunktionella ytor. Ekosystemtjänster är 
en ny företeelse som myndigheter uppmuntrar till att ta hänsyn till i planläggningen. 
Det skulle kunna liknas vid en naturpark som är en teknisk anläggning för ekosystemtjänster med följande 
användningar:
• (n1) behålla landskapsbilden genom att det krävs marklov för att fälla träd inom området
• (n2) lokalt omhändertagande av dagvatten 

En del av den föreslagna industrimarken utgörs idag av sankmark/våtmark som behöver fyllas ut och för-

Ovanstående bild visar lokstallarna (2:185), befintlig gc-väg och spårom-
råde sett från väster.

Ovanstående bild visar industrispåret inom 2:5/lott 1 samt gc-vägen som 
går genom området och den jordvall som finns som skydd.
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stärkas för att kunna tas i anspråk för industriändamål. Våtmarken kan sägas vara belägen i en dalsänka vars 
vattenflöde står i förbindelse med sumpskogen söder om väg 246 och recipienten i Hagälven (W) som mynnar 
i sjön Värmullen (norr om planområdet). Utfyllnaden medför att våtmarkens vattendrag (biflöde till Hagälven) 
delvis behöver ledas om och ges ny sträckning eller alternativt kulverteras likt norra biflödet (Örbäcken). Vat-
tendragets nya föreslagna läge motsvarar ungefär nuvarande våtmarks västra strand. Där behöver dalsänkan 
fördjupas ytterligare så att fri passage skapas och kan leda vattenflödet från sumpskogen vidare till recipienten 
Värmullen. Åtgärderna omfattas av miljöbalkens kapitel 11 och är att hänföra till begreppen vattenverksamhet 
och markavvattning som kräver anmälan till Länsstyrelsen och eventuell prövning av Mark- och miljödomsto-
len varvid kompensationsåtgärder kan krävas i samband med omledningen av vattendraget. Kompensations-
åtgärderna syftar bl a till att upprätta ett slags avtal över hur de nya livsmiljöerna ska tillskapas och hur flytt 
av skyddsvärda arter av flora och fauna får ske samt att låta dem få lång tid på sig att etablera sig på den nya 
platsen. Periodvis kan de behöva skyddas från mänskligt intrång tills de uppnått livskraftiga bestånd. Åtgärden 
kan t ex liknas vid Örebro kommuns projekt där man restaurerat och återskapat natur på tidigare förorenad 
industri- och soptippsmark.

Planområdet omfattar totalt ca 43 hektar mark och medför att stora arealer hårdgjorda icke infiltrationsbara 
ytor kan komma att finnas inom planområdet i form av asfalt, byggnadstak, lagermaterial, bilar m.m. som 
kommer alstra stora mängder dagvatten vid regn, skyfall och snösmältning. Detaljplanen ska säkerställa att 
dagvattnet kan tas om hand på ett betryggande sätt och renas innan det släpps vidare ut i recipienter. Detalj-
planen får inte riskera att vattendragens och sjöns kemiska och ekologiska status försämras eller att grundvatt-
nets kemiska status försämras, och därför ska de beslutade miljökvalitetsnormerna som gäller för vatten inte 
överskridas. 

Planområdet (totalt 43 ha) domineras av Uddeholms AB:s fastigheter Hagfors 2:61 (areal 21 ha) och Hagfors 
2:59 (4,7 ha), vilka planläggs med huvudsaklig användning för industriändamål (J). I ett första skede bedöms 
marken komma att behövas för industriella ändamål med parkering, transportytor och lagerhantering som 
behöver äga rum både inomhus och utomhus. I senare skeden kan marken komma att disponeras för andra 
industriella ändamål som t ex att uppföra byggnadsverk och att vidareutveckla verksamheter med nya proces-
ser som behöver sammankopplas till befintligt produktionsområde. Industriverksamhetens framtida vidareut-
veckling är avhängig vilka behov omvärlden har av material från verket i Hagfors. 

Användningsområde (J, Ö) Industri och naturpark
Området är möjligt att använda antingen för omledning av Hagälvens rinnsträcka och som våtmark eller om 
älven kulverteras kan ytan användas som industrimark (J). 

Fastigheten Hagfors 2:38 - bostadshus
Fastigheten (areal 5540 kvm) är privatägd och belägen söder om industrins tidigare järnvägsområde. På tomten 
finns ett bostadshus (byggår 1909). På sikt är lämpligt att fastigheten kan förvärvas av industrin och planläggas 
som industrimark (J) med hänsyn att det inte bedöms lämpligt med ett bostadshus mitt i ett industriområde. 

Fastigheten Hagfors 2:5/lott 1 - järnvägsspår, användningsområde (J2, J) Prioriterad användning för 
industrispår (J2).

Det spår som idag nyttjas som dressinbana (inom fastigheten Hagfors 2:5/lott 1) skär tvärs genom Udde-
holm AB:s markäga Hagfors 2:61 och försvårar den föreslagna användningen av industriområdet, bl a kapas 
kopplingen mellan det nya industriområdet och det befintliga järnverksområdet. För industrins del medför 
detta att de behöver utföra sina transporter över dressinbanan. Detta innebär risker och konfliktpunkter mel-
lan allmänheten (som ej bör vistas på verksamhetens område). Dessutom blir inte verksamhetens drift och 
utvecklingsmöjligheter optimala. 

En avvägning har gjorts med hänsyn till de intressen som föreligger avseende behovet av att ta i anspråk spår-
området (del av fastigheten Hagfors 2:5) för framtida markanvändning. Industrins behov av att ta i anspråk 
markområdet bedöms vara lämpligast och väga tyngst och ges därför företräde framför annan användning 
som tex besöksverksamheten med cykeldressin. Med hänsyn till plan- och bygglagen är det inte förenligt att 
i detaljplanen kombinera en besöksanläggning som ska hållas öppen för allmänheten med tung industriverk-
samhet. 
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Planen föreslår att användningsområde för industrispår och industriområde (J2, J) införs. Innebörden med 
användningen är att det kvarvarande spåret behålls och ges prioriterad användning som industrispår (J2) som 
därmed ges företräde framför användning (J) industriändamål. Avsikten är att säkerställa att transporter ska 
kunna ske på industrispåret mellan besöksanläggningarna (R1) och (R2) och att spåret hålls framkomligt vid 
behov. Skyddsbestämmelse är inte aktuellt eftersom det kan försvåra åtgärder att t ex lägga om rälsen om 
industrin tar i anspråk och behöver förändra marken och påföra ytbeläggning. Förslaget möjliggör att Udde-
holms AB kan använda spåret för aktiviteter t ex om företaget bjuder in besökare för speciella evenemang. 

Användningsområde (R1) Besöksanläggning för allmänheten - dressinbanans nya start- och mål-
punkt 
Oavsett om industrispår (J2) kommer att finnas kvar eller avvecklas i framtiden, behöver dressinbanan få en 
ny start- och målpunkt som inte är belägen inom industriområdet och som kan hållas öppen för allmänheten. 
Från denna punkt kan dressiner utgå i västlig riktning till Stjärnfors i samhället Uddeholm. Hagfors Industri- 
och Järnvägsmuseum har idag en stor samling med lok, vagnar och dressiner som på något vis bör kunna 
transporteras mellan de två besöksanläggningarna (R2 – Hagfors Industri- och Järnvägsmuseum) och (R1 – 
Dressinbanans nya start- och målpunkt) antingen via industrispåret eller via omgivande gatunät. 

Den nya start- och målpunkten (R1) förläggs i väster utanför industriområdet, nära Knutvägen och Hem-
bygdsgården. Inom (R1) behöver byggrätter införas för att säkerställa att nya byggnader vid behov kommer att 
kunna uppföras för att förvara och parkera dressiner samt anordna eventuell service för personal och besö-
kare samt drift och skötsel. Byggnaden kan med fördel gestaltas med ett djärvt formspråk och skulle kunna 
inrymma turistinformation, personalutrymmen, verkstadsmaterial och enklare servering m m. Planbestäm-
melse införs om att byggnad får uppföras med en byggnadshöjd om max 5,0 meter (siffra i romb). Därmed 
kan en ny tydlig entré skapas för besöksanläggning (R1) i höjd med Knutvägen och gång- och cykelvägens 
början. Det är viktigt att skyltningen blir tydlig så att besökare hittar lätt till alla tre besöksmål – Dressinbanan, 
Hembygdsgården och Hagfors Industri- och Järnvägsmuseum. 

Användningsområde (J1, R2, Z1) Besöksanläggning för allmänheten Hagfors Industri- och Järnvägs-
museum 
Hagfors Industri- och Järnvägsmuseum är belägen inom fastigheten Hagfors 2:185. Gällande detaljplan anger 
att kulturmiljön är en värdefull miljö och har skyddsbestämmelser som består av en bebyggelsemiljö med be-
varade spår och byggnadsverk med användningen Järnvägsmuseum ska vara öppen för allmänheten och finnas 
kvar. Ett spår nyttjas som dressinbana och leder vidare in i fastigheten Hagfors 2:5. Kulturmiljön säkerställs 
för den del av fastigheten som omfattas av användning (J1, R2) och ska inberäkna spårområden, lokstallar 
och Hagfors Industri- och Järnvägsmuseums fortsatta verksamhet och en viss utökning inom lokstallarna. Se 
vidare under rubriken Fornlämningar och kulturmiljöer. 

Användningsområde (J1,K), (J1,Z1) och (Z1,J1) för lättare industri, hantverk, kontor och bilservice
Inom planområdets östra del säkerställs alla befintliga verksamheter samtidigt som nya verksamheter ges 
möjligheter att etablera sig. Denna östra del av planområdet föreslås hysa lättare industriverksamheter som ej 
är störande dvs kräver ej längre skyddsavstånd än 10 meter och ges användning med beteckning (J1). Anled-
ningen är att skydda intilliggande bostadsbebyggelse. 

Fastigheten Öringen 4 (Miljöhälsan) planläggs för kontor (K) och lättare industri (J1) för att därmed säkerställa 
befintlig kontorsverksamhet. Se plankartans användningsområde (J1, K).
Fastigheten Hagfors 2:59 (den del som är obebyggd söder om Miljöhälsan) planläggs för lättare industri. Se 
plankartans användningsområde (J1).

Fastigheten Hagfors 2:176/lott 1 (den röda tegelbyggnaden som tidigare rymt Helmia) planläggs för bilservice 
(Z1) samt lättare industri (J1). Därmed säkerställs pågående markanvändning. Se plankartans användningsom-
råde (J1, Z1, R2).

Fastigheten Hagfors 2:176/lott 2 (den södra tomten som ej är bebyggd) får behålla den nuvarande användning 
bilservice i kombination med småindustri. I nuvarande plan anges handelsändamål som föreslås utgå eftersom 
det inte bedöms lämpligt med handel i området. Se plankartans användningsområde (Z1, J1).

Begränsning av markens bebyggande
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En zon om 10 meter där byggnader inte får uppföras finns längs Uvedsvägen och Uddeholmsvägen (:::::::) i 
syfte att säkra sikten vid in- och utfarter. Dock ska markparkering tillåtas inom den prickade marken.

Utnyttjandegrad
Exploateringsgraden för området föreslås vara 50%. Det innebär att största tillåtna byggnadsarea är 50 pro-
cent av den totala tomtarean inom egenskapsområde (e1) inom all kvartersmark med byggrätt. Exploaterings-
graden medger en för verksamheten långsiktig expansionsmöjlighet och säkerställer samtidigt att det finns 
utrymmen för exempelvis parkering, upplag utomhus, transportytor med mera. Högst nockhöjd föreslås vara 
35 meter (siffran 35 i romb med streck ovan). Det motsvarar det behov som finns inom nuvarande område 
och möjliggör att man kan tillgodose framtida krav bl a eftersom framtidens processer inom järnverksindu-
strin bedöms kräva högre byggnader (enligt Uddeholms AB). För bebyggelsen längs Uvedsvägen föreslås 
nockhöjden 20 meter med hänsyn till grannfastigheter. Den sannolika användningen för de största delarna av 
kvartersmarken är att de nya ytorna primärt kommer att användas för lager, både inom- och utomhus kopplat 
till järnverkets verksamhet. 

Markens anordnande
Föreskrivet intervall för markhöjd avseende kvartersmarken är +134,0 till 137,0 meter över nollplanet enligt 
RH 2000. Syftet med bestämmelsen är att anpassa området till markhöjden inom befintligt industriområde 
samt att det inte krävs marklov för utfyllnaden. I övrigt införs bestämmelser inom området för Naturpark (Ö) 
som säkerställer landskapsbilden och att området får nyttjas för att hantera dagvatten (n1 och n2).

Placering, utformning och utförande
Varsamhetsbestämmelser har införts för att säkerställa värdena som finns i lokstallarna, se vidare under rubri-
ken fornlämningar och kulturmiljöer.

Fornlämningar och kulturmiljöer
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornminnen enligt kulturminneslagen. 
I övrigt gäller att alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Skulle 
i samband med exploatering eller andra arbeten fornlämningar eller misstänka fornlämningar påträffas ska 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. Länsstyrelsen.

Det finns dock regionala kulturmiljöobjekt registrerade inom det befintliga järnverksområdet (norr om plan-
området), dessa är:
• Bessemerverket med blåsmaskinrum är förklarat som byggnadsminne och äger skydd enligt kulturmin-

neslagen. Frågor som berör byggnadsminnet bör ske i samråd med Länsstyrelsen. 
• Hyttområde – med uppgift om att två ugnar funnits på en plats nära Bessemerverket mitt i Hagfors järn-

verks område, samt att platsen för den ena ugnen troligen finns kvar. 
• Ett minnesmärke Ms i form av en minnessten med inskriptioner finns inom verksområdet. 

Kulturmiljö
Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland, område 209 Hagfors, anger följande: 
”Det kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika bebyggelseområden, dels i 
befintlig bebyggelses utformning, utförande, materialval och färgsättning. Kulturvärdena i bebyggelsemiljön 
bör säkerställas genom detaljplanebestämmelser. Vid tillståndsprövning bör särskilt värnas om den samlade 
miljöbilden och ett bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär”. 
Avsikten med kulturmiljöprogrammet är bl a att uppmärksamma sammanhang mellan den berörda delen av 
planområdet och hela Hagfors tätort. När Hagfors Järnverk anlades fanns endast enstaka byggnader främst 
längs vattendragen. Efterhand som järnverket utvecklades växte successivt en allt mer stadsliknande bebyg-
gelsemiljö fram runt brukssamhällets kärna - Hagfors Järnverk. De kulturhistoriska värdena inom planområ-
det utgörs främst av Uddeholmsbolagets nedlagda smalspåriga järnvägslinje Nordmark-Klarälvens järnvägar 
(NKIJ) och dess kvarvarande järnvägsbyggnader med omgivande spårområden och miljö. Området var tidi-
gare centrum för godstrafiken på NKIJ-banan. Idag finns ett spår med räls kvar på sträckan mellan Hagfors 
Industri- och Järnvägsmuseum (R1) och Stjärnfors i samhället Uddeholm. Sträckan trafikeras med cykeldres-
sin för turiständamål och utgår idag från dressinbanans start och målgång vid det gamla lokstallet som utgör 
en del av Hagfors Industri- och Järnvägsmuseum (inom fastigheten Hagfors 2:185). Idag har dressinbanan ca 
550 turer per säsong (maj till september). Järnvägsmuseet drar ca 4 000 besökare per år. Det pågår ett projekt 
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(Hagfors kommun, museet, Länsstyrelsen och Uddeholm) för att rusta upp lokalerna.

Ett PM har tagits fram av Hagfors kommun3 som beskriver områdets kulturmiljöer samt ger förslag på 
lämpliga åtgärder i planen för att säkerställa kulturmiljövärdena. Sammantaget innehåller kulturmiljön spår 
och banvall samt rangerbangård, lokstallar, reparations- och verkstadslokaler samt mindre järnvägsbyggnader. 
NKLJ-banan hade järnvägslagfart 1880 - 1990. 

Några av lokalerna har periodvis stått tomma och delar av områdets kulturmiljö riskerar att drabbas av efter-
satt underhåll om inte resurser tillförs. Lokalerna med lokstallarna och Helmias tidigare lokal har lidit av dåligt 
underhåll vilket beror på att det har varit svårt att finna lämpliga hyresgäster och användningar som inte kräver 
omfattande ombyggnationer (för att ex möta verksamheters krav på funktion och arbetsmiljö). Marknaden 
i Hagfors är mättad avseende 
bland annat kontorslokaler och 
det är även svårt att hyra ut de 
lokaler som finns i de centrala 
delarna av samhället. Detta inne-
bär att det finns små möjligheter 
att få god ekonomi i att renovera 
och bygga om lokalerna för att 
klara andra verksamheters krav 
än de som pågått sedan tidigare 
samt museiverksamheten. 
För att underlätta för verksam-
heter att etablera sig i kulturmil-
jön samt fortsatt kunna bedriva 
sin verksamhet, behöver gällande 
planbestämmelser ses över i det 
nya planförslaget. Detta tillsam-
mans med industrins behov av 
att utvecklas har lett till be-
dömningen att bestämmelsen 
om rivningsförbud bör utgå till 
förmån för varsamhetsbestämmelser. 

3 Bilaga PM Kulturmiljö 2018-04-25 - Förslag till detaljplan för utvidgning av Hagfors Järnverk

Ovanstående karta visar fastigheter och bebyggelse som berörs av varsamhetsbestäm-
melserna.

Ovanstående bild visar vyn från Uvedsvägen. Hagfors Industri- och Järnvägsmuseum är sammanbyggd med Hagfors 2:195
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Planförslag 
Inom ramen för den nya detaljplanens huvudsakliga syfte har Hagfors kommun tagit ställning för att även 
prioritera att den befintliga kulturmiljön kan tas tillvara. Kulturmiljön omfattas dels av gällande plan 1783-
P95/4 och dels Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram ”Ditt Värmland”. Med hänsyn till de kulturmiljö-
värden som föreligger utarbetas nya planbestämmelser i syfte att öka områdets attraktivitet och underlätta för 
såväl befintliga som nya verksamheter att etablera sig långsiktigt inom planområdet. Varsamhetsbestämmel-
serna medger underhållsåtgärder och varsam om- och tillbyggnad samt installationer med tekniska faciliteter 
för att ge ökad komfort, god arbetsmiljö, förbättrad tillgänglighet och tidsenlig driftsekonomi. Detta bidrar till 
att öka chanserna för att lokalerna kan fyllas med ytterligare verksamheter och liv. Ersättningsanspråk kommer 
inte att kunna ställas vid förändring av byggnaderna.

Varsamhetsbestämmelser för användningsområde (J1, R2, Z1) 
Hagfors kommun föreslår att pågående användning med besöksanläggningen Hagfors Industri- och Järnvägs-
museum, inom fastigheten Hagfors 2:185, ska fortgå i befintliga lokaler och ges möjlighet att utökas i lokstal-
larna. Byggnadernas nuvarande skyddsbestämmelser är (q1) = Förbud mot förvanskning och (q2) = Rivnings-
förbud, vilka tas bort. Istället införs en annan typ av skyddsbestämmelse - varsamhetsbestämmelser (k). Syftet 
är att reglera hur underhållsåtgärder och varsam om- och tillbyggnad ska få utföras utan att kulturmiljöns 
huvudsakliga karaktär går förlorad. 

De gamla järnvägsbyggnaderna Lokstallet och Verkstadslokalen (Helmia) är uppförda i massivt rött tegel och 
sammanbyggda. De har bedömts ett visst historiskt värde men är inte förklarade som byggnadsminnen. Bygg-
naderna är gamla och är behov av löpande underhåll för att kunna brukas till ändamålsenlig verksamhet. I ett 
läge där det skulle saknas ekonomiska resurser att vidmakthålla byggnadernas skick och det istället finns ett 
intresse hos järnverket att växa bör möjlighet finnas att ta det gamla järnvägsområdet i anspråk.  Detta innebär 
inte att byggnaderna per automatik kommer att rivas, om möjligt kan de införlivas i industriverksamheten ex 
som lagerlokaler. T ex utrustning med tekniska faciliteter och inredning som bidrar till tillgänglighet, god ar-
betsmiljö och inomhusmiljö avseende komfort, hygien och hälsa, ventilation och vatten- och avloppslösningar 
byte av fönster- och dörrpartier, isolering för förbättrad värme, akustik och brandsäkerhet och med hänsyn till 
Hagfors energi- och klimatplan och lokala miljömål i styrdokumentet Hagforsstrategin. 

Följande varsamhetsbestämmelser har införts:
(k1) Generellt för området (PBL kap 8 § 14). Underhåll och eventuella ändringar i exteriörerna ska ske med 
ursprungliga material och metoder så byggnadernas särdrag beaktas.
Utformning av tillbyggnader samt val av fasadmaterial och  färgsättning av fasader, fönster, dörrar och portar 
och övriga utvändiga komplement bör utföras antingen i originalutförande eller vid förändring i lika enhetlig 
stil för respektive fasad. Alternativt bör samråd ske med Värmlands Museum. 

(k2) Hagfors 2:185  (Hagfors Järnverks och Industrimuseum) PBL kap 8 § 14.  
 Lokstallets karaktäristiska byggnadsform och ursprungliga värden från 1888 uppvisar influenser från 
nyklassicismens stilideal och ska behållas. T ex: Den halvcirkelformade planformen. Den konkava och kon-
vexa fasaden. Det lilla tornet med kvadratisk planform. Fasaderna i massivt rött tegel med grå ofärgade fogar. 
Den konkava fasadens struktur med upprepade 
stora portar i murade valvöppningar. Portarna 
med bågformade överstycken och pardörrar med 
synlig snedställd träpanel i A-form med snedsträ-
vor, samt vardera dörr med infällda fönster  à 2 
rutor i bredd och 2 rutor i höjd. Den konvexa 
fasadens struktur med upprepade fönster i murade 
valvöppningar åtskiljda av förstärkningar med 
utvändiga låga strävpelare. Fönstren med mitt- och 
tvärpost samt 4 fönsterbågar à 2 rutor i bredd och 
3 i höjd, målade i röd kulör.  

Fönster och portar som byts ut bör ersättas med 
fönster och portar lika originalutförande alterna-
tivt i enhetlig stil. 

Bilden visar Hagfors 2:185 och lokstallets södra fasad som har 
ett klassiskt litet torn med kvadratisk planform. 
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Ursprungliga muröppningar i fasad som är igen-
satta med fyllningar och förses med nya mindre 
fönster respektive dörrar och portar ska utföras i 
enhetlig stil, material och kulör för respektive fa-
sad. De ursprungliga muröppningarnas proportio-
ner bör gå att avläsas i fasaden. Blindfönstermotiv 
får utföras i muröppningar som är igensatta med 
fyllningar.   

(k3) Hagfors 2:176 PBL kap 8 § 14.  
 Verkstadsbyggnaden karaktäristiska bygg-
nadsform ursprungliga värden bör behållas. T ex 
byggnadsformen som utgörs av flera tidiga hallar 
med bågformade taksilhuetter som byggts sam-
man  och bildar  en sammansatt byggnadskropp. 
Influenser från jugend och tidig modernism 
syns dels i hallarnas bågformade gavelfasader och 
dels i den mer kantiga tillbyggnaden mot lokstal-
let. Hallarnas industritak är tidstypiska med stor 
spännvidd och dagljusinsläpp via taklanterniner. 
Fasadernas massiva tegelväggar med bågformiga 
fasadkrön och muröppningar för stora raka föns-
ter och portar. 
Tillbyggnader bör utföras i rött tegel, alternativt 
med ytskikt i röd kulör. 
Ursprungliga muröppningar i fasad som är igen-
satta med fyllningar och förses med nya mindre 
fönster respektive dörrar och portar ska utföras 
i enhetlig stil, material och kulör för respektive 
fasad. De ursprungliga muröppningarnas pro-
portioner bör gå att avläsas i fasaden. Blind-
fönster motiv får utföras i muröppningar som är 
igensatta med fyllningar.   

(k4) Hagfors 2:195 PBL kap 8 § 14.  
 Den före detta garagebyggnaden har en 
karaktäristisk byggnadsform och ursprungliga 
värden som bör behållas, t ex fasaderna av rött 
tegel. Fasadstrukturen med bärande pelare och 
upprepade öppningar för portar.  
Ursprungliga muröppningar i fasad som är igen-
satta med fyllningar och förses med nya mindre 
fönster respektive dörrar och portar ska utföras 
i enhetlig stil, material och kulör för respektive 
fasad. De ursprungliga muröppningarnas propor-
tioner bör gå att avläsas i fasaden.  

Ovanstående bild visar västra fasaden lokstallet Hagfors 2:185.

Ovanstående bild visar fasad mot väster Hagfors 2:176. 
Till höger skymtar en skorsten och byggnad som ser ut att vara en 
tillbyggnad för att förena lokstallet med verkstadslokalerna.

Ovanstående bild visar fasad mot väster. Foto taget från bakgår-
den Hagfors 2:195 Fyllningarna är utförda med lika material i 
röd kulör samt med vita fönster i lika stil mot bakgården. 
Sammantaget bidrar enhetligheten i stil, material, och kulör till 
att upplevelsen blir mer harmonisk, välkomnande och balanserad. 
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STRANDSKYDD
För Hagälven gäller strandskydd om 100 meter. Naturvärdena som finns i anslutning till Hagälven beskrivs 
under rubriken naturmiljö samt i miljökonsekvensbeskrivningen. Älvens betydelse för friluftslivet är begrän-
sat då närområdet är mycket sankt. Dock skulle det kunna förekomma fiske i området på den landtunga som 
sticker ut från söder.

Planförslag
Planens genomförande innebär i etapp 1 att strandskyddet som omger både Hagälven behöver upphävas inom 
kvartersmarken och en bestämmelse (a1) införs på plankartan för de områden som strandskyddet upphävs. 

De särskilda skäl som åberopas för upphävandet av strandskyddet är att området behöver tas i anspråk för att 
utvidga befintlig industris pågående verksamheter vars expansion inte kan tillgodoses utanför området (vilket 
klargörs i denna planbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) med anledning av bland annat 
miljöhänsyn) samt att Hagfors Järnverk/Uddeholms AB bedöms vara ett angeläget allmänt intresse för Hag-
fors kommuns framtid. (Hänvisning även till miljöbalkens kap 3 § 8). Industrin Hagfors/Järnverk/Uddeholms 
AB är en av kommunens största arbetsgivare som i förlängningen även ger sysselsättningsmöjligheter för un-
derleverentörer och annan näringsverksamhet. En nedläggning av verksamheterna skulle påverka kommunens 
framtida utveckling på ett negativt sätt. 

Ett upphävande av strandskyddet för att kunna genomföra etapp 1 bedöms inte innebära negativa konsekven-
ser för varken friluftslivet eller flora och fauna. Avgränsningen mot Hagälven har utgått från naturvärdesin-
venteringens klass 3 område, enbart en mycket begränsad del berörs av etapp 1.

I samband med tillståndet om vattenverksamhet enligt miljöbalken kap 11 (för att kunna leda om eller kulver-
tera våtmarkens vattendrag/biflöde till Hagälven) upphävs strandskyddet för kvartersmarken inom etapp 2. Se 
vidare MKB:n för redovisning av alternativa utbyggnadsområden.

VATTENOMRÅDEN
Genom planområdets sydvästra del rinner våtmarkens vattendrag, som utgör det ena av Hagälvens två bi-
flöden inom planområdet. Vattendraget har sitt tillflöde från Stor-Ullen ca 5 km sydöst om planområdet och 
rinner ut i sjön Värmullen i planområdets norra del. Ett område runt sjöarna Stor-Ullen och Lill-Ullen utgör 
skyddsområde för ytvattentäkt från vilket Hagfors Kommun tar sitt dricksvatten. Våtmarkens vattendrag kan-
tas i huvudsak av myr- och våtmark. Denna våtmark är sedan tidigare registrerad hos Naturvårdsverket och 
inventerad och karterad av Länsstyrelsen och bedöms ha naturvärdesklass (3) 4 – vissa naturvärden.
Genom planområdets nordöstra del rinner det andra av Hagälvens biflöden, som utgörs av ett delvis kulver-
terat vattendrag, som rinner västerifrån från Örbäcken och Sjukhusdammen och därför benämns Örbäcken. 
Örbäcken ansluter till Hagälven ca 480 meter innan älvens mynning till Värmullen. 

Planförslag
I etapp 1 påverkas inte våtmarkens vattendrags flöde och placering eftersom det primärt är befintlig verksam-
hetsmark (i norra delen av planområdet) som avses tas i anspråk för industrianvändning. Däremot kan det bli 
aktuellt att kulvertera ytterligare delar av Örbäcken, vilket kräver tillstånd enligt miljöbalken (alltså det inom 
planområdet nordligaste av Hagälvens två biflöden). Detaljplanen ska ta hänsyn till all vattenmiljö som berör 
planområdet, både i sydlig riktning (sumpskogen med biflödet Hagälven söder om väg 246) samt recipienten 
med det öppna vattenområdet (W) i planområdets nordvästra del som mynnar i sjön Värmullen. 
Vattendraget Hagälvens norra del vid mynningen mot sjön Värmullen planläggs som öppet vattenområde 
(W).

I etapp 2 krävs antingen en omledning eller en omfattande kulvertering av våtmarkens vattendrag Hagälven. 
Detaljplaneförslagets utgångspunkt är att i etapp 2 fylla ut och förstärka den sanka marken/våtmarken. Detalj-
planen reglerar inte om genomförandet ska ske genom kulvertering eller omledning av vattendraget. 

Alternativet - öppet vattenområde
Avsikten är att vattendragets nya läge följer terrängen vid våtmarkens västra parti. Det är också detta förslag 
som fanns i generalplanen från 1975.  Vattendraget förmodas genom utfyllnaden kunna förskjutas och pressas 
i sidled, varvid vattendragets nya sträckning hamnar inom den förmodade dalsänkan som bör kunna grävas 
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ur ytterligare. Åtgärden kan jämföras med de naturanpassade kanaler som finns t ex Hjälmare kanal eller 
Bergslagskanalen. (OBS! den tänkta sträckningen är endast en illustration på plankartan som inte är utredd 
och projekterad). Genom att leda om flödet möjliggörs för ett fortsatt djurliv kopplat till Hagälven beroende 
på utformning och kompensationsåtgärder samt att det finns större möjligheter till variationer i flödena och 
möjlighet till breddning. Dessa åtgärder ska prövas enligt 11 kap MB och ett tillstånd måste fås innan etapp 2 
blir klar och avslutad för att kunna användas för industriändamål. Även om en omledning av våtmarkens vat-
tendrag ligger inom etapp 2 kan det vara bra att så snart som möjligt ansöka om tillstånd för att kunna flytta 
älven tidigt så flora och fauna kan acklimatisera sig under en längre tid innan ursprungliga älvfåran behöver tas 
i anspråk.

Alternativet - kulvertering helt eller delvis
En kulvertering innebär omfattande åtgärder men skulle kunna medföra att marken kan planläggas som 
kvartersmark med möjlighet att tas i anspråk för industriella ändamål. Ett öppet vattendrag med stränder 
kommer förmodligen att behöva skyddas under långa etableringsfaser på grund av att livsmiljöer samt att flora 
och fauna är ekologiskt känsliga för intrång och att besökare kan behöva stängas ute. Recipienten (W) kom-
mer att hänföras till begreppet ytvatten/öppet vattendrag. Den kulverterade sträckan kommer att hänföras 
till rinnsträcka och övrigt vatten. Fördelar med en kulvertering bedöms i detta fall kunna ge industrin mer 
kvartersmark och markanvändningsområden för industriändamål. Dessutom ger ett privat huvudmannaskap 
möjligheter att styra över genomförandeprocesser (i samråd med tillsynsmyndigheterna) samt att påverka hur 
kvartersmark med användning (J) kan användas och disponeras. 

Dagvattenhantering
Hagfors kommun eftersträvar följande gällande dagvattenhantering i nya detaljplaner:
Hagfors reningsverk har begränsningar i kapaciteten och bör i dagsläget inte ta emot mera dagvatten som 
behöver genomgå rening (avser de befintliga dagvattenmängderna som inkommer). Därför behöver allt 
”nytt” dagvatten som ansamlas inom nya detaljplaner i samband med att ny mark tas i anspråk och planläggs 
för olika användningsändamål, renas så mycket som möjligt och så nära källan som möjligt. Enligt gällande 
lagstiftning ska alla verksamheter hantera förorenat dagvatten och rena dagvattnet inom den egna tomten t ex 
med oljeavskiljande filter innan dagvattnet lämnar tomten. Alla verksamhetsutövare ansvarar för att dagvattnet 
renas i inom den egna tomten innan det släpps ut i det kommunala dagvattenledningsnätet eller i recipienter. 
Se vidare under rubriken dagvatten. 

Miljökvalitetsnormer vatten 
Alla nya detaljplaner som upprättas ska idag säkerställa att markanvändningen inom detaljplanen inte bidrar 
till ytterligare negativ påverkan på vattenmiljön inom planområdet eller utanför planområdet. Miljökvalitets-
normer (MKN) för vatten anges och gäller för de recipienter, vattendrag, sjöar, kustvatten samt grundvatten 
som ett planområde berör. I länsstyrelsens WebbGIS anger Länsstyrelsen och Hav och vattenmyndigheten de 
beslut och målsättningar som gäller, bl a miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenmiljö. Miljökvalitetsnormerna 
gäller vattnens ekologiska status, kemiska statusen med och utan kvicksilver samt för grundvattens kemiska 
och kvantitativa status. 
Följande statusklassningar 2010-2015 var registrerade i februari 2018 för de vattenmiljöer som planområdet 
berör: 
• Vattendraget Hagälven: Måttlig ekologisk status. Oklassad kemisk status (ej kviscksilver). Uppnår ej god 

kemisk status. Vattendraget är drabbat av miljögifter och oklassade morfologiska förändringar, försurning, 
flödesförändringar, kontinuitetsförändringar.

• Sjön Värmullen: Otillfredsställande ekologisk status. God kemisk status (ej kvicksilver) i sjön. Uppnår ej 
god kemisk status. Sjön är drabbad av övergödning, miljögifter, morfologiska förändringar, försurning, 
flödesförändringar, kontinuitetsförändringar.

• Grundvattnet: Otillfredsställande kemisk grundvattenstatus. God kvantitativ grundvattenstatus.
• Övrigt vatten: Ett vattendrag som är del av Hagälvens biflöde som rinner från Sjukhusdammen/Örbäck-

en har kulverterats under Hagfors Järnverksområde och mynnar i recipienten vid (W).

Planförslag
Planens bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för omgivande vattendrag 
med hänsyn till att det finns ytor att hantera, fördröja och rena dagvatten på inom området. Dock kommer 
vattendragets morfologi ändras av förslaget. Se vidare rubrik dagvatten för beskrivning av dagvattenhante-
ringen i området samt MKB.
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GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och utfarter

All trafik till och från planområdet går via Uvedsvägen, som är en kommunal gata, vidare ut på Uddeholmsvä-
gen (väg 246) för vilken Trafikverket är väghållare.  Uddeholmsvägen är utrustad med ett vänstersvängfält  till 
Uvedsvägen. Uvedsvägen trafikeras i huvudsak av trafik till och från de verksamheter som ligger utmed vägen, 
där järnverket genererar mest trafikrörelser.  Utmed Uvedsvägen finns även ett tiotal bostäder som använder 
vägen för angöring till respektive tomt.

Uddeholmsvägen (väg 246) har en trafikmängd på mellan 4600-5800 fordon/dygn söder respektive norr om 
korsningen med Uvedsvägen. Hagfors kommun bedömer att kapacitet finns på Uvedsvägen och i korsningen 
med Uddeholmsvägen för mer trafik. Vägen går genom ett område med i huvudsak verksamhetsområden. 

Längs Örbäcken går Hantverksvägen som leder till en 3G-mast och LNG-anläggningen (flytande naturgas).

Planförslag 
Planens genomförande innebär inga större förändringar i trafikstrukturen i området eller fler anslutningar på 
Uvedsvägen. Befintlig infart från Uddeholmsvägen bedöms klara av en ökad trafikmängd. Vid exploatering 
av planområdets södra del, på fastigheten Hagfors 2:176 kan ny utfart på Uvedsvägen bli aktuell, dock inte 
närmare än 30 meter från korsningen. Ut mot väg 246 ( Uddeholmsvägen) bör inga nya anslutningar tillska-
pas. Uppkommer dock behov av anslutningar ska detta samrådas och läget godkännas av Trafikverket som är 
väghållare.

Hantverksvägen kommer på sikt att bli en interngata inom industriområdet och utgör därmed en del av kvar-
tersmarken.

Parkering
Parkering sker idag inom respektive fastighet. 

Planförslag 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet. Det bedöms finns tillräckliga ytor för att klara parkeringsbeho-
vet inom kvartersmarken.

Gång och cykeltrafik
Gång- och cykelmöjligheterna i och till planområdet är goda. Genom området löper en nyanlagd gång- och 
cykelbana, från bron över Hagälven, längs gamla järnvägsspåren och upp till Hantverksvägen. Utmed Uveds-
vägen finns cykelbana in till Hagfors centrum och tätortens norra delar.

Planförslag 
Ingen förändring av föreslås av gång- och cykelbanorna inledningsvis, dock säkerställs inte gc-vägens sträck-
ning i planen. Detta för att vägen ska kunna flyttas den dagen industrin har behov att expandera eller på annat 
sätt ta marken i anspråk. Gc-vägen föreslås då flyttas så att den löper parallellt med Uddeholmsvägen. Det 
finns en befintlig gc-väg längs Uddeholmsvägen den är dock inte upphöjd eller separerad från biltrafiken med 
kantsten, vilket bör åtgärdas i samband med flytt av gc-vägen för att ge bättre trafiksäkerhet. Genomföran-
det av flytten av gc-vägen ska regleras i ett avtal mellan Hagfors kommun och Uddeholms AB (exploatören). 
Åtgärden innebär en längre väg för de som bor inom norra delar av småhusområdet för resor till Hagfors 
centrum. 

Kollektivtrafik
Uvedsvägen trafikeras av kollektivtrafik, busslinje 600, mellan Karlstad och Hagfors. Hållplats finns vid järn-
verkets huvudentré. 

Planförslag 
Planen föranleder ingen förändring av kollektivtrafiken.
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STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller

Idag utgörs verksamheterna i planområdet av verksamheter som inte är störande för sin omgivning. De främ-
sta bullerkällorna är  stålverket samt trafikbuller från transporter och truckar inom området. I verksamhetsom-
rådets södra del har en avgränsande vall uppförts under 2013, för att reducera buller från anläggningen mot 
bostadsbebyggelsen längs Hagälven och Dalkarlstorp. Det finns idag planer på att förlänga vallen ytterligare.  
Järnverket följer, i enlighet med sitt tillstånd enligt miljöbalken, upp vilka bullernivåer som de orsakar för 
omgivingen.  

Planförslag 
Vid placering av nya verksamheter ska hänsyn tas till kringliggande bostadsbebyggelse och verksamheten ut-
formas så att dessa inte utsätts för bullerstörningar.  En remsa om 30-100 meter med naturmark och skydds-
zon (Ö) föreslås därför kring våtmarkens vattendrag (Hagälvens södra biflöde) och dess nya sträckning, som 
skydd för buller och insyn samt bibehållen landskapsbild. Det finns även möjlighet att uppföra bullerskydd 
genom vall eller plank inom industriområdet för att ytterligare säkra en god ljudmiljö för de intillboende. 

Det befintliga bostadshuset inom planområdet föreslås på sikt att förvärvas för att det inte ska utsättas för 
buller samt påverka möjligheterna att bedriva verksamhet.

Önskar järnverket utöka sin verksamhet så krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken och då kan det stäl-
las krav på åtgärder för att minska risken för bullerstörningar för omgivningen samt krav på uppföljning.

Vibrationer
Området utsätts inte för vibrationer.

Planförslag
Föreslagen använding bedöms inte merföra risk för vibrationer för intilliggande bebyggelse.

Risk för ras och skred
Inom den norra delen av Hagälven där industrimarken möter älven har erosiosskydd gjorts genom att för-
stärka slänterna med stenkross. 

Planförslag
I etapp 1 kommer primärt befintlig verksamhetsmark att nyttjas vilket innebär att det inte bedöms finnas krav 
på skyddsåtgärder om inte lasterna ökas i form av tyngre byggnader. Då kan ytterligare stabiliseringsåtgärder 
krävas vilket dock får utredas specifikt för det fallet. I etapp 2 när Hagälven föreslås flyttas kan det komma att 
krävas skyddsåtgärder för att säkra mot ras och skred både mot Hagälvsvägen och mot det nya industriområ-
det. Behov och utförande av detta fastställs inom ramen för miljötillståndet enligt 11 kap MB.

Farligt gods
Den stora andelen tung trafik som trafikerar planområdet är transporter till järnverket. Merparten av trans-
porterna är leveranser av råvaror och utgående transporter av färdigt verktygsstål. En del av transporterna 
utgörs av farligt godstransporter. Till järnverksområdet anländer kontinuerligt transporter med olika gaser till 
framställningsprocesser samt naturgas och gasol för eldning. Från järnverksområdet lämnar också transporter 
med miljöfarligt avfall. För dessa transporter används primärt Uvedsvägen.

Planförslag
Planen medför en utökning av befintlig verksamhet, vilket kan innebära en ökad mängd av farligt gods. Det 
troliga är dock att de nya ytorna kommer att användas för lager, både inom- och utomhus vilket inte innebär 
en utökning av farligt godstransporter. Uvedsvägen kommer fortsatt vara den primära infarten till området. 
Behov och omfattning av verksamhetens expansion avseende transporter och hantering av farligt gods ska 
prövas inom ramen för miljötillståndet enligt 9 kap MB.

Tillståndspliktig verksamhet
Järnverket är en tillståndspliktig verksamhet (sk Sevesoanläggning) och innehar tillstånd för all den verksamhet 
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som pågår. Utökas anläggningen kommer nya tillstånd att krävas.

Det finns en anläggning för naturgas, en så kallad LNG-anläggning inom planområdet (Liquid Nitrogen Gas). 
Anläggningen består av tre tankar, med en sammanlagd volym på 435 m3, med förångare och teknikbod. Om-
rådet inom staketet som omger naturgasanläggningen är klassat enligt SRVFS 2004:7 (Explosionsfarlig miljö). 
Naturgasen levereras och förvaras i flytande form. Anläggningen uppfördes och togs i drift 2012 och ersatte 
till stor del eldning med olja och gasol till järnverkets värmebehandlingar och smidesugnar. Anläggningen 
uppfördes i samråd med Länsstyrelsen och med tillstånd från kommunen. 

Planförslag
Om den nya industrimarken ska nyttjas för järnverkets verksamhet kommer detta att prövas enligt kraven om 
tillstånd i MB. Planen möjliggör dock att området nyttjas för annan industriverksamhet vilka inte alltid kräver 
tillstånd enligt MB, men dessa ska dock följa de bestämmelser som anges i planen.
För LNG anläggningen ska hänsyn tas till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cis-
terner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor vid lovgivning intill anläggningen.

Översvämningsrisk
Hagälven är reglerad och den stora våtmarken som omger vattendraget tillåter en fluktuation i vattennivån. 
Enligt den skyfallskartering (från DHI februari 2017) som länsstyrelsen Värmland låtit göra för samtliga tät-
orter i Värmland så riskeras de lägre områdena väster om Hagälven svämmas över med 0.1-0.5 meter vid ett 
100-års regn (dvs vatten blir stående här). Även ytan vid korsningen Uddeholmsvägen/Uvedsvägen riskerar 
att svämmas över/att det blir stillastående vatten. Se bild. Vid ett sk. Köpenhamnsregn så riskeras i stort hela 
området kring Hagälven svämmas över med djup på över 1 meter samt att Örbäcken riskerar att svämmas 
över nedströms i området.

Planförslag
Det är i etapp 2 som Hagälvens (våtmarkens vattendrag med biflöde som rinner från söder) möjlighet till na-
turlig utvidgning begränsas i och med att våtmarken fylls ut. För att säkerställa att området inte översvämmas 
så sätts föreskriven marknivå till intervallet +133,5 till +135,0 (RH2000) för kvartersmarken. Vid en omled-
ning av rinnsträckan så kommer det finnas fortsatt möjlighet för Hagälvens södra biflöde att vidga sig utöver 
våtmarken söder om Uddeholmsvägen. Vid en kulvertering måste möjligheterna till översvämning/utvidgning 
inom våtmarken söder om Uddeholmsvägen utredas. Vidare bör ytor utformas så att vatten inte blir stående i 
området utan leds till ytor som tål översvämning. Då området planeras för industri kommer stora ytor troligen 
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att hårdgöras och därför bör genomsläppliga material användas för att säkerställa infiltration. Dock enbart på 
ytor där det inte riskerar att förekomma föroreningar.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten

I området finns kommunalt vatten och avlopp indraget. Kommunala spill- och dricksvattenledningar är dragna 
genom verksamhetsområdet från bostadsområdet Hagälven vidare under Hagälven och upp i Hantverksvä-
gen. En spillvattenledning passerar fastigheten Hagfors 2:176>2. Denna är också är säkrad genom lednings-
rätt. Till lokstallarna finns ett finmaskigt spill-, dag- och dricksvattenledningsnät utbyggt. Vid Hagälvsvägen 
finns en pumpstation.

Planförslag
Föreslagen utbyggnad kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Beroende på 
typ av utbyggnad kan det kommunala ledningsnätet behöva förstärkas.  De ledningar som finns i anslutning 
till lokstallarna säkerställs inte då dessa ledningar enbart är till nytta för dessa byggnader och inte bör ingå i det 
allmänna VA-ledningsnätet. För den större ledning som passerar området i öst-västlig riktning längs Udde-
holmsvägen samt ledningen i nord-sydlig riktning föreslås u-områden (u). 
Övriga ledningar säkerställs inte i planen då dessa kan behöva flyttas vid ett plangenomförande.

Möjligheter till uppförande av pumpstationer föreslås inom område för teknisk anläggning (E1). 

Se vidare under genomförandefrågor för en beskrivning och kartbild över kommunens ledningsnät i områ-
det och vilka som föreslås ligga kvar (och då säkerställas med ledningsrätt) och vilka som på sikt kommer att 
behöva flyttas.

Dagvatten
Hagfors kommun har begränsad kapacitet att ta emot och rena dagvatten. 

Inom Uddeholms område avvattnas i dag dagvatten från körytor, tak och andra hårdgjorda ytor via ett lokalt 
dagvattenledningsnät (se bild till höger). Dagvat-
tenledningar som avleds direkt till recipienten 
(Värmullen, Hagälven eller Örbäcken) utan att 
passera sedimenteringsbassäng, och som är så 
belägna att en risk för ett större utsläpp av olja 
bedömts föreligga, har försetts med oljeavskil-
jare. Vatten från spolplattor för rengöring av 
fordon genomgår rening i oljeavskiljare innan 
det avbördas till dagvattenledningsnätet och 
vidare till reningsdammen. Även områden med 
mer frekvent trucktrafik avleds också till re-
ningsdammen som en försiktighetsåtgärd ifall ett 
hydrauloljeslangsbrott skulle inträffa. Känslighe-
ten för grundvatten har bedömts vara måttligt då 
området utgörs av industrimark där inget uttag 
av dricksvatten sker. Skyddsvärdet bedöms vara 
litet.

Vidare utredning om förutsättningar att införa 
slamavskiljning på dagvattenavloppen ligger i en 
prövotidsutredning från miljödomstolen som 
ska lämnas in under 2018. 

Hagfors kommun arbetar f. n. efter följande riktlinjer i nya detaljplaner vilka också är vägledadande för hante-
ring av dagvatten i denna plan.
• Nya detaljplaner ska säkerställa att dagvatten kan renas på ett betryggande sätt inom planområdet, innan 

det leds vidare till recipienter utanför planområdet. Detaljplanen ska ange möjligheterna för dagvatten-

Ovanstående karta visar dagvattenhanteringen i området idag.
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hantering och rening samt vilka MKN gränsvärden som gäller och ska uppnås.
• Alla verksamhetsutövare är enligt miljölagstiftning och tillståndsprövning skyldiga att uppfylla gällande 

krav på att dagvatten som blivit förorenat av utövande verksamhet t ex förorenande ämnen, främmande 
partiklar, miljöskadliga ämnen och olja etc, ska samlas upp så nära föroreningskällan som möjligt och re-
nas med oljeavskiljare och filter etc innan dagvattnet kan ledas vidare för ytterligare rening inom den egna 
tomten eller omhändertas i det kommunala dagvattenhanteringssystem och ledas vidare ut i recipienter.

• Alla verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare ska tillgodose att dagvatten genomgår tillfredsställande 
rening inom den egna tomten innan dagvattnet leds vidare antingen till kommunala dagvattenledningsnät 
eller till andra dagvattenreningssystem på väg till recipient. 

• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 
• Beroende på vad ett planområdes förutsättningar tillåter kan följande lösningar vara tänkbara eller kom-

bineras: Dagvatten renas och infiltreras inom den egna tomten i tröga system för ekologisk rening med 
markinfiltration och fördröjning (se punkt nedan). Dagvatten leds vidare till en teknisk anläggning med 
dagvattendamm och fördröjningsmagasin. Dagvatten leds vidare i rörledningar, underjordiska ledningar 
eller i kommunala dagvattenledningsnät. Dagvatten avleds till sidoområden t ex gatumark eller angräns-
ande natur, mark och vegetation.  

• Dagvattens föroreningsbelastningar ska begränsas genom ”naturlig rening” på väg till recipient. I första 
hand används tröga system för ekologisk dagvattenrening t ex svackdiken, genomsläppliga markmaterial, 
gröna tak, trädplanteringar, rabatter och samplanteringar, dammar, fördröjning/rening genom sedimen-
tering i skåldiken etc. Takvatten ska avledas ovan mark till gröna ytor eller dagvattenmagasin. Trädplante-
ring får användas som dagvattenmagasin. Övergödning och föroreningar i vattendrag och sjö orsakade av 
dagvatten från användningen inom planområdet ska minimeras. 

• Skador orsakade av dagvatten ska minimeras. 
• Dagvatten skall fördröjas och avledas vid lågpunkter.

Planförslag
För planens genomförande föreslås att dagvattnet tas om hand via samma princip som det görs idag. Detta 
innebär att dagvatten bör omhändertas genom infiltration och fördröjning innan det når recipienten, i syfte att 
inte påverka vattenkvaliteten negativt i berörda vattendrag (recipienter). 

För de ytor där det finns risk för läckage av olja och andra miljöfarliga ämnen bör detta antingen ledas till 
befintlig reningsdamm eller till en ny dagvattendamm. Det bedöms finnas tillräckliga ytor inom kvartersmar-
ken för att kunna säkerställa en tillfredsställande dagvattenhantering (eventuell ny damm eller annan form av 
fördröjning och rening) så att kvaliteten i recipienterna (vattendrag och Värmullen) inte påverkas negativt.  
Även området för skydd och ekosystemtjänster (Ö) kan nyttjas för dagvattenhanteringen.

Respektive tomt och verksamhet omfattas av lagkrav att förorenat dagvatten från den egna verksamheten ska 
renas, t ex med oljeavskiljande filter, innan dagvattnet leds vidare till kommunala dagvattensystem eller vat-
tendrag och recipienter. Därutöver förordas tröga system med ekologisk rening i infiltration, fördröjning och 
rening innan dagvattnet leds vidare till recipient.

Exempel på principer för att hantera dagvatten är: Dagvatten kan avledas till grävda diken som i sin tur leds 
vidare till recipienter. Markytan bör möjliggöra att infiltration och dränering kan ske effektivt. Skåldiken eller 
låga dammar kan ta upp mycket dagvatten och vattenälskande växter förbrukar vatten och påskyndar re-
ning. Växter, buskar och träd har rotsystem som kan ta upp mer eller mindre mängd dagvatten beroende på 
markslag och ämnesomsättning, vilket bidrar till att rena dagvattnet. Om mark behöver vara hårdgjord och 
samtidigt infiltrerande är finkornigt grus (parkeringsgrus) ett bättre alternativ än asfalt (förutsatt att det inte är 
risk för att läckage av miljöfarliga ämnen inom ytan). Ett annat alternativ är så kallat armerat gräs (betongsten 
med hål i). 

Exakt utformning av dagvattensystemet avgörs i kommande tillståndsprocess/bygglovsprocess då hanteringen 
av dagvatten och de tekniska lösningarna är kopplad till vad ytorna ska användas till. 

Värme
Verksamheten har idag ett eget värmesystem som säkerställer verksamhetens värmebehov. För lokaler är vär-
mekällorna el, fjärrvärme och en mycket liten del olja. 
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Planförslag
Verksamhetens värmeförsörjning ska ske med långsiktigt hållbara energilösningar.  

El, telefon och IT
De redan bebyggda delarna av planområdet är anslutet till el, telefoni och bredband.

Planförslag
Planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät. De transformatorstationer som finns inom planområdet 
säkerställs med kvartersmark (E1).

Avfallshantering
För hushållsavfall så är det kommunens renhållningsordning som gäller. Det finns en miljöstation inom områ-
det som hanterar avfall från industrin innan det skickas iväg för vidare hantering.

Planförslag
Gällande renhållningsordning ska följas och avseende avfall från verksamheten ska detta följa gällande till-
stånd enligt miljöbalken.

5. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Detaljplanen är flexibel för att kunna svara upp mot den långa genomförandetiden och de osäkerhetsfaktorer 
som finns i hur järnverksamheten kommer att utvecklas och vilka behov av processer som finns i framtiden. 
Planen har delats in i två etapper, etapp 1 kräver inga åtgärder på eller flytt av Hagälven, etapp 2 kräver flytt 
eller kulvertering av Hagälven och därmed tillstånd enligt 11 kap MB för att kunna genomföras.

Planens genomförande innebär vid en full utbyggnad en stor omvandling av aktuellt område genom att en 
våtmark och naturmark blir industrimark och att Hagälven flyttas/kulverteras. Detta innebär en markant för-
ändring av landskapbilden i området och en förstärkning av den industriella karaktären inom området. Denna 
kan dock begränsas genom bland annat natur- och skyddsområdet. Inom ramen för kommande prövningar 
enligt miljöbalken kommer påverkan för naturvärden (såsom öring och flodpärlsmussla med mera) behöva 
utredas i detalj samt att kompensationsåtgärder kan komma att krävas för intrånget i  naturmiljön.

Utöver prövningen för flytten kommer även verksamheten att prövas enligt miljöbalken för att säkra accep-
tabla störningarna mot omgivningen. Mot bebyggelsen i öster har ett område med mindre störande industri 
förlagts och mot bebyggelsen i väster finns ett naturområde som skydd. Det finns även goda möjligheter att 
inom kvartersmarken uppföra skydd så som bullervall eller plank. 
 
Dagvatten inom området föreslås hanteras på samma sätt som idag, vilket innebär att det inte bör påverka vat-
tenkvaliteten negativt. Ytan i väster som utgör skydd och yta för ekosystemtjänster syftar till att vara en möjlig 
yta att hantera dagvatten inom.

Aktuellt område utgör en logisk utvecklingsriktning för att säkra verkets framtid på platsen. Flera andra 
alternativ har studerats inom ramen för MKB:n men dessa bedöms inte ha samma långsiktiga expansions-
möjligheter som valt alternativ. För Hagfors kommuns del är en säkrad utbyggnad av verket en oerhört viktig 
framtidsfråga.

Planens genomförande innebär även att befintlig gc-väg som idag passerar genom området behöver flyttas 
i syfte att minska konflikter mellan oskyddade trafikanter och industriverksamhet, vilket innebär en längre 
färdväg för cyklisternas än dagens. 

Utöver påverkan för naturvärden så innebär planen eventuellt påverkan på kulturmiljövärden då lokstallarna 
inte fortsatt avses att skyddas med rivningsförbud. Dock har varsamhetsbestämmelser införts för att säker-
ställa att byggnadernas kutlurhistoriska värde bibehålls samtidigt som de kan möta framtida behov av ända-
målsenliga lokaler. Detta kan innebära att byggnaderna rivs, men de är också möjliga att införliva i framtida 
verksamhet. Planen föreslår även att dressinbanan börjar och slutar längre norrut och kopplas till hembygds-
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gården som en naturlig utgångspunkt för denna besöksnäring. Det finns i planen en möjlighet att anlägga en 
ny byggnad i direkt anslutning till dressinbanan om behov finns. 

6. GENOMFÖRANDEFRÅGOR
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 ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt

Genom att föreslå en markhöjd behövs inget marklov för att ändra marknivåerna till satt höjd, i övrigt föreslås 
inga förändringar av lovplikten. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 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 till exempel förlorad byggrätt.

Planavgift
Ett planavtal har upprättats mellan Uddeholms AB och Hagfors kommun vilken reglerar plankostnaderna. 
Därav ska plankostnader inte tas ut i samband med lovgivning enligt PBL vilket också noteras på plankartan.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Planen bedöms vinna laga kraft under slutet av 2018 eller början av 2019, efter detta kan bygglov beviljas för 
de åtgärder som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftningen (primärt åtgärder inom etapp 1). 

För genomförande av etapp 2 krävs utöver bygglov även tillstånd enligt miljöbalkens 11 kap innan området 
kan nyttjas enligt planförslaget.

Huvudmannaskap
Inom området finns ingen allmänplatsmark.

Ansvarsfördelning
Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för utbyggnaden av kvartersmarken. Detta inkluderar även att 
ansöka om de fastighetsrättsliga åtgärder och tillstånd som krävs.

Flytt av gc-väg regleras i avtal mellan kommunen och exploatören (Uddeholms AB).

Avtal
Planavtal har upprättats mellan Hagfors kommun och Uddeholms AB som reglerar kostnaderna för planarbe-
tet.

Ett genomförandeavtal ska upprättas mellan exploatören (Uddeholms AB) och Hagfors kommun som regle-
rar genomförandet och kostnadsfördelningen avseende flytt av dressinbanans start och mål, användande av 
industrispår, och gc-väg samt behov av flytt av de VA-ledningar som finns inom området och vilka av dessa 
som ska säkerställas med servitut eller ledningsrätt. 
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LEDNINGAR INOM PLANOMRÅDET
Inom planområdet finns flertalet kommunala VA-ledningar (VSD). Delar av ledningarna är säkerställda med 
ledningsrätter, delar av ledningsnätet är inte säkerställda med ledningsrätt. 

Ovanstående kartbild visar de VA ledningar som finns inom planområdet. Röda ledningar är ledningar som med högsta sannolik-
het kommer att behöva flyttas vid ett plangenomförande. Dessa ledningar behöver säkras genom avtal mellan Hagfors kommun 
och exploatören/fastighetsägaren, som inte bara säkrar deras nuvarande placering utan också vem som ska bekosta flytten och 
hur den ska genomföras. Gula ledningar är ledningar som eventuellt kan behöva flyttas vid ett plangenomförande. Dessa ledningar 
behöver dock säkras med ledningsrätt eller servitut fram till en eventuell flytt. Gröna ledningar kan ligga kvar och ges ett u-område 
i planen, de behöver dock säkras med ledningsrätt eller servitut. Blå ledning har idag en ledningsrätt och kan troligen ligga kvar 
men det kan i ett långt perspektiv vara lönsamt att flytta ledningen för att kunna nyttja marken effektivt. Därav föreslås inget 
u-område för denna sträckning. 

Ledningsrätterna LR 17-Y-853.1 och 17-X-700.1 kan också blir föremål för flytt vid ett genomförande.
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Ett genomförande av planen innebär att delar av ledningsnätet behöver flyttas (se karta på föregående sida). 
Flytt av dessa ska säkertsällas i ett avtal mellan Hagfors kommun och Uddeholms AB, vilket också behöver 
reglera ansvar och kostnader fram tills dess att ledningarna flyttas. Avtalet bör vidare reglera vem som gör vad, 
kostnader och tidsplan för flytten. När ledningarna är flyttade bör de, om de fortsatt ska finnas kvar inom 
kvartersmark, säkerställas med ledningsrätt eller servitut inför framtiden.

Ledningarna som finns inom skyddszonen (Ö) bör säkerställas med servitut eller ledningsrätt då det är kvar-
tersmark. Troligen kommer dessa ledningar att kunna ligga kvar i sitt nuvarande läge även efter ett fullständigt 
genomförande av planen, men det är avhängigt bland annat Hagälvens framtida läge och behov av exempelvis 
förstärkningsåtgärder (vilket prövas i kommande tillståndsprocess enligt MB).
 
Det har inte ansetts motiverat att i planen att föra in u-områden för ledningar inom kvartersmark i någon 
större utsträckning. Detta då planen har en lång tidshorisont och att dessa ledningar kan försvåra ett rationellt 
nyttjande av marken. Det kan därmed på sikt vara lönsamt för exploatören att bekosta en flytt av ledningarna 
och u-områden kan då förhindra sådan utveckling.

Utöver kommunens VA-ledningar kan det finns andra ledningar inom området för exempelvis el och tele. Det 
har gjorts en förfrågan i ledningskollen men inga uppgifter har inkommit. Dock kan det efter samrådet visa sig 
finnas fler ledningar än vad som nu redovisats. Planhandlingarna ska då kompletteras inför granskningsskedet 
utefter inkomna yttranden från andra ledningsägare som till exempel Skanova och Ellevio. Grundprincipen 
för eventuell flytt av ledningar inom planområdet är att exploatören (Uddeholms AB) bekostar flytt av led-
ningar i samråd med ledningsägare. Samtliga ledningsrätter listas i tillhörande fastighetsförteckning.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Planen möjliggör att kvartersmaken styckas av eller sammanförs i enlighet med plankartan beroende på områ-
dets utveckling och antalet verksamhetsutövare.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätter
Det finns ett flertalet ledningsrätter inom området. I de fall de inte längre används för allmänna underjordiska 
ledningar bör dessa upphävas av lantmäteriet på initiativ av ledningsrättsägaren.

I och med att ledningar föreslås flyttas så behöver det bildas nya ledningsrätter eller servitut för att säkerställa 
ledningarnas nya läge. Det samma gäller ledningar som ska ligga kvar i sitt nuvarande läge men som inte är 
säkerställda via ledningsrätt eller servitut. Se vidare tidigare rubriken Ledningar inom planområdet

ETAPPUTBYGGNAD
Då området är stort och delar av planens genomför-
ande kräver tillstånd från annan lagstiftning så före-
slås att det byggs ut i två huvudsakliga etapper, vilka 
beskrivs nedan. Etappindelningen är inte bindande 
men beskriver ett möjligt sätt att genomföra planen.

 
Etapp 1

Etapp 1 (markerat med gult på kartan) innebär att 
dressinbanan flyttas och att de delar som redan är 
verksamhetsområde nyttjas av i första hand Udde-
holms AB, men andra verksamheter kan fortsatt 
nyttja området. Även det tidigare planområdet för 
bilservice (fastighet Hagfors 2:176>2) ingår i denna 
etapp. Gc-vägen kommer troligen att flyttas redan 
inom  ramen för denna etapp och det kan då även 
bli aktuellt att flytta kommunens VA-ledningar som 
finns under gc-vägen. 
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Etapp 2
Etapp 2 (markerat med blått på kartan) innebär att området kring Hagälven tas i anspråk för industriområde 
vilket innebär att tillstånd måste sökas för att leda om våtmarkens rinnsträcka och reglera vilka kompensa-
tionsåtgärder som kommer att krävas. Även om omledningen av våtmarkens rinnsträcka (eller kulvertering) 
ligger inom etapp 2 kan det vara  bra att redan vid utbyggnad av etapp 1 eller redan under planarbetet ansöka 
om tillstånd för att kunna flytta älven tidigt så flora och fauna kan acklimatisera sig under en längre tid innan 
ursprungliga älvfåran behöver tas i anspråk.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Samtliga kostnader som uppkommer av planens genomförande och som rör nyttjandet av kvartersmark och 
allmän platsmark ska belasta exploatören. Detta innefattar bland annat flytt av ledningar som krävs för pla-
nens genomförande. 

Inlösen, ersättning
Planen innebär att fastigheten Hagfors 2:38 på sikt behöver lösas in av järnverket för att möjliggöra utbyggna-
den av industriverksamheten. 

TEKNISKA FRÅGOR
I samband med etapp 1 kan det krävas ytterligare geotekniska utredningar om lasterna ökas mot dagens för att 
minimera risker för sättningar och ras mot Hagälven.

I etapp 2 kommer flertalet utredningar att krävas i samband med flytt av Hagälven. Dessa utredningar klargörs 
inom ramen för tillståndet enligt miljöbalken.

TILLSTÅND
En utökning av järnverkets verksamhet kräver tillstånd enligt 9 kap MB som ges av miljödomstolen. Mindre 
ändringar som inte innebär tillståndsplikt är anmälningspliktiga till den myndighet som har tillsyn över verk-
samheten (länsstyrelsen), exempel på dessa åtgärder är utökad parkeringsyta och lagerlokaler.

Åtgärderna som berör Hagälven samt Örbäcken kommer att kräva tillstånd enligt 11 kap. MB för vattenverk-
samhet. Inom ramen för dessa åtgärder så kommer påverkan för naturvärden och krav på kompensationsåt-
gärder fastställas. 

7 . MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB genom Karin Manner i samarbete med Louise Sjöholm 
samhällsbyggnadschef  och  Annika Ekblom planarkitekt Hagfors kommun.

Detaljplaneförslaget har granskats av Daniel Nordholm, SBK Värmland AB.
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