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VAD ÄR EN DETALJPLAN OCH HUR TAS DEN FRAM? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Den kan även 
reglera var byggnader får placeras och hur dessa ska utformas. Olika detaljplaner har olika 
syften och reglerar därför olika saker. Kravet att upprätta en detaljplan uppstår alltid när det 
behöver göras större förändringar i befintlig bebyggelsestruktur och när tidigare oexploaterade 
mark- och vattenområden ska tas i anspråk för ny bebyggelse. Det är kommunen som avgör när 
och var en detaljplan ska upprättas. 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. För att underlätta förståelsen av 
detaljplanen finns även denna planbeskrivning. Planbeskrivningen redovisar planens syften, 
rådande planeringsförutsättningar, överväganden och planerade förändringar men också de 
konsekvenser planens genomförande innebär för enskilda fastighetsägare och andra berörda. 
Plankartan är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen är vägledande vid tolkning 
av plankartan men har ingen egen rättsverkan. 

Berörda kan påverka detaljplanen 
Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påverka 
utformningen av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de 
närmaste grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer. 
Första möjligheten att påverka kallas samråd. Efter samrådet bearbetas planförslaget med 
hänsyn till inkomna synpunkter innan planen ställs ut för granskning. Under granskningen får de 
berörda ytterligare en chans att lämna synpunkter och därmed kunna påverka. 
Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget innan planen antas i 
kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande om ingen 
överklagar eller Länsstyrelsen inte överprövar planen. Överklaganderätt har de berörda som 
senast under granskningsskedet lämnat in skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i 
den antagna detaljplanen.  
Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglovsprövning inom planområdet. 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 (SFS 
2014:900). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kartan på framsidan är hämtad från Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 
Här är vi nu 
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Detaljplan för NÄSETS INDUSTIOMRÅDE 
(del av Munkerud 2:261) 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse (tillkommer efter samråd) 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskning) 
• Fastighetsförteckning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan samt utredningar 
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad) 

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
 

Syftet med planläggningen är att skapa ny verksamhetsmark i anslutning 
till kommunens reningsverk på Näset. 
Detta uppnås genom att planlägga området för verksamheter (Z).  
Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 
2014:900). 

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger på Näset, söder om Munkerud, öster om riksväg 62 
och väster om Klarälven. 
Området avgränsas i öster av reningsverket på Näset, i väster och i söder 
av Åkervägen och i norr av jordbruksmark. 

Areal  Planområdets areal är ca 2,5 hektar. 

Ingående 
fastigheter 

 Planområdet omfattar en del av Munkerud 2:261. 

Markägo-
förhållanden 

 Marken inom det berörda området ägs av Munkfors kommun. 

  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga 
planer 

 I gällande översiktsplan, Översiktsplan 2013, (antagen 2013-09-10) besk-
rivs den pågående markanvändningen som öppen mark och reningsver-
ket är utpekat som miljöfarlig anläggning (B-anläggning). Huvuddelen av 
området (från riksväg 62 och ca 200 meter österut) är utpekat som utred-
ningsområde för industri. 
Den föreslagna användningen får anses ha stöd i gällande översiktsplan. 
 

Detaljplaner,   
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områdesbe-
stämmelser, 
förordnanden 
m.m. 
detaljplaner  Området är inte detaljplanelagt. Det finns inte heller någon gällande de-

taljplan inom närområdet. 

Program för 
planområdet 

 Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprät-
tas. 

 
 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Markens  
lämplighet 

 Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas, för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen och 
med närhet till fungerande infrastruktur. 
Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intent-
ionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken. 

Värdefulla  
områden 

 Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, eko- 
logiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fis-
kevatten skyddas mot påtaglig skada. 
Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska, en-
ligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter 
ska särskilt beaktas. 
Större delen av planområdet är registrerat som jordbruksblock av ägo-
slagstypen åker och utgör därmed brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 
kap. 4 § miljöbalken. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jord-
bruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt ge-
nom att annan mark tas i anspråk.  
Den jordbruksmark som tas i anspråk för planläggningen uppgår till ca två 
hektar. Efter decennier med en avtagande befolkningstrend har Munkfors 
de senaste åren vänt trenden till en positiv befolkningsutveckling. Att det 
byggs i kommunen är en viktig framgångsfaktor som ger ringar på 
vattnet. 
I takt med att befolkningen ökat uppstår också större behov av service i 
kommunen. Det finns en efterfrågan på central verksamhetsmark med bra 
skyltläge. Detta ger invånarna ett större utbud av service samt fler arbets-
tillfällen i kommunen, vilket möjliggör att fler kan bo och verka i kommu-
nen. Utifrån detta bedöms ny verksamhetsmark som möjliggör uppföran-
det av byggnader och anläggningar för verksamhetsändamål tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse. 
För att kunna bedöma huruvida detta behov kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk 
har andra möjliga lokaliseringar studerats. Tillsammans med Munkfors 
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kommun har förutom Näset, två alternativa obebyggda områden som an-
ses lämpliga, studerats vidare. Dessa är Fäbråten och Hagalund vilka 
skulle kunna användas för eventuell verksamhetsmark. 

 
Illustration: Näset i förhållande till Fäbråten och Hagalund 

Fäbråten återfinns ca 1,5 kilometer väster om Munkfors centrum längs 
länsväg 241 och är ca 10 hektar stort. Området utgörs av skogsmark och 
öppenmark. Marken är privatägd och utgörs inte av fastmark. En mindre 
del av området utgörs av en sumpskog. Området ligger inte inom kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I översiktsplanen är 
Fäbråten utpekat som utredningsområde för industri. Området är dessu-
tom detaljplanelagt för detta ändamål, men då markägare samt kommu-
nen inte kan kommit överens om kostnader vid marköverlåtelser har ex-
ploatering av området uteblivit och därför är byggnation i nuläget inte möj-
lig. Vidare återfinns området inte utmed riksväg 62 där fler bilister kör 
förbi.  
Hagalund återfinns längs riksväg 62 i den norra delen av Munkfors, nära 
kommungränsen till Hagfors. Området är ca 10 hektar stort och utgörs av 
skogsmark. Marken är privatägd och räknas som fastmark. Området be-
rörs inte av några naturvärden. Området ligger inte inom kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och avlopp. I översiktsplanen är området inte 
specifikt utpekat för något användningsområde och kan därför inte betrak-
tas som att ha stöd i översiktsplanen. Området ligger däremot utmed riks-
väg 62 där bilister kan få syn på området från vägen. Dock måste bilister 
nå området via Sunnemovägen, då infart direkt från riksväg 62 inte är 
möjlig. Detta blir en omväg för besökarna.  
Varken Fäbråten och Hagalund ligger inom kommunalt verksamhetsom-
råde för VA. Dock ligger de båda ganska nära verksamhetsområdet för 
VA. Vidare har omgivningarna kring Sunnemovägen och länsväg 241 en 
landsbygdskaraktär, varför verksamhetsmark inte bedöms passa in. Inget 
av de båda alternativen bedöms vara optimala för en verksamhets fortlev-
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nad. I en ganska glesbefolkad del av Värmland är det dessutom än vikti-
gare att kunna erbjuda lättillgängliga områden invid riksväg 62, vilken fun-
gerar som en pulsåder genom länet.  
Utifrån ovanstående bedöms planläggningen tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse som inte bedöms kunna tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Förutom jordbruksmarken tas inga sådana områden som avses i 3 kap. 2-
5 §§ i anspråk. 
Tillgången till grönområden är god inom närområdet. 

Riksintressen  Planområdet omfattas inte av några områden av riksintresse enligt 4 kap. 
miljöbalken. Planområdet omfattas däremot av ett område med särskilt 
behov av hinderfrihet.  
Planområdet ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet, ett 
lågflygningsområde, som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 
9 §. Inom lågflygningsområden behöver Försvarsmakten få in remisser 
som gäller objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse 
eller högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
Med tanke på områdets planerade användning är det inte aktuellt med 
byggnader högre än 15 meter inom planområdet varför planläggningen 
inte bedöms komma att påverka totalförsvarets intressen. 
Planområdet ligger ca 25 meter öster om riksväg 62 som är av riksin-
tresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. För 
riksväg 62 gäller utökad tillståndspliktig zon på 30 meter från vägområdet. 
Den tillståndspliktiga zonen är till för att säkerställa att åtgärder såsom 
uppförandet av byggnader och anläggningar inte inverkar på trafiksäker-
heten. Med tanke på att närmsta byggbara mark från vägområdet åter-
finns på ett avstånd på drygt 30 meter samt att det längs riksvägen i höjd 
med planområdet finns ett skyddsräcke uppfört som skyddar trafikanter 
samt personer som vistas inom området görs bedömningen att föreslagen 
planläggning inte påtagligt kommer försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av riksintresset. 
Bedömningen görs därför att den föreslagna planläggningen inte påtagligt 
kommer att försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av riksintresset. 

Miljökvalitets-
normer 

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

utomhusluft   I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partik-
lar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. När det gäller utom-
husluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta halter 
av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och kvävedi-
oxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i 
andra hand för kvävedioxid. 
Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst bety-
delse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partiklar 
torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. 
Planändringen medger verksamheter vilket kommer innebära en något 
ökad trafik i området. Dock bedöms inte förutsättningarna för att uppfylla 
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normerna vad gäller luftkvalitet komma att påverkas i nämnvärd grad av 
ett plangenomförande. 

fisk- och  
musselvatten 

 Planområdet ligger inom Klarälvens avrinningsområde. Klarälven mynnar 
ut i Vänern. Såväl Klarälven som Vänern ingår i Naturvårdsverkets för-
teckning över fiskvatten som ska skyddas. 
Vattnen klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna 
parametrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, uppslammade fasta 
substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebaserade 
kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar. 
Ny bebyggelse och nya verksamheter kommer att anslutas till de kommu-
nala ledningsnäten.  
Dagvattnet kommer att ledas till ett kommunalt dagvattendike som löper 
parallellt med Åkervägen. Där fördröjs vattnet och partiklar sedimenteras 
innan dagvattnet släpps vidare till Klarälven. Spillvatten kommer att ledas 
till det kommunala reningsverket.  
I samband med bygglovsprövning kommer kommunen, i enlighet med 
miljöbalkens hänsynsregler, att kunna ställa krav på att eventuellt förore-
nat dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas innan det leds till det kom-
munala dagvattensystemet. Kommunen kan även ställa krav på rening av 
spillvatten innan detta leds ner i kommunens avloppsledningsnät.  
Ett plangenomförande bedöms därför inte att medföra någon risk för att 
gällande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att över-
skridas. 
Föreslagen dagvattenlösning bygger i huvudsak på att dagvatten avleds 
till anlagda diken längs med Åkervägen. Genom avledning i öppna tröga 
system likt avskärande diken sker rening av dagvattnet innan det släpps 
ut till recipienten. 
Ett plangenomförande bedöms därför inte medföra någon risk för att gäl-
lande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att överskri-
das. 

omgivnings-
buller 

 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, 
gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdspro-
gram för kommuner med fler än 100 000 invånare. 
Planläggning kommer att ge upphov till en viss ökning av biltrafiken, dock 
inte så att bullersituationen i området märkbart försämras. 

vattenförvaltning  Vattenförvaltningsarbetet i Sverige bygger på EU:s ramdirektiv för vatten, 
det s.k. vattendirektivet, och omfattar alla typer av yt- och grundvatten. 
Inom vattenförvaltningen görs regelbundna klassningar av vattnens ke-
miska och ekologiska status varefter miljökvalitetsnormer tas fram och 
beslutas. 
Klarälven i höjd med det tänkta planområdet har (registerutdrag från VISS 
2021-03-11) otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte heller god 
kemisk status. Beslutad norm är god ekologisk status till år 2027 samt god 
kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter samt kvick-
silver och kvicksilverföreningar. 
Den otillfredsställande ekologiska statusen beror främst på vattenkraftsut-
byggnaden vilken ger flödesförändringar samt bristande konnektivitet 
både uppströms och nedströms. 
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Den huvudsakliga orsaken till att god kemisk status inte uppnås är att 
gränsvärdena för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverför-
eningar överskrids på grund av nedfall från luften. 
Ett plangenomförande bedöms inte påverka möjligheten att uppnå beslu-
tade normer. Det bedöms inte heller bidra med några positiva effekter på 
Klarälvens ekologiska eller kemiska status. 
Planområdet ligger även över grundvattenförekomsten Ransäter-Fastnäs 
vilken både har god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status. 
Så länge eventuellt förorenat dagvatten tas om hand och renas innan det 
tillåts infiltrera bedöms inte ett plangenomförande påverka grundvattenfö-
rekomstens status. 

Undersökning 
om betydande 
miljöpåverkan 

 En undersökning huruvida ett plangenomförande kan vara av ett sådant 
slag att det kan antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 
4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 6 § miljöbalken eller 3 § i miljöbe-
dömningsförordningen har utförts. Slutsatsen av undersökningen är att ett 
plangenomförande inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan och att genomförandet därmed inte behöver föregås av en miljö-
bedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Undersökningen är av-
stämd med länsstyrelsen vid samråd 2020-10-14. 
Däremot görs bedömningen att en geoteknisk utredning bör tas fram. Den 
geotekniska utredningen ska bifogas planen innan den går ut på gransk-
ning. 
Kunskaperna från gjorda undersökningar/utredningar kommer att arbetas 
ini planförslaget. 

Strandskydd  För den berörda delen av Klarälven gäller det generella strandskyddet om 
100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. En remsa på ca 
15 meter längs den östra delen av planområdet ligger inom strandskyddat 
område. 

 
Strandskyddat område inom planområdet 
 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden samt bevarandet av goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
I detaljplanen föreslås att strandskyddet upphävs för den berörda kvar-
tersmarken inom planområdet.  
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i detaljplanen förutsätter 
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att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18c-d §§ i miljöbalken.  
Vid prövning av upphävande av strandskyddet för ett visst område får 
man endast beakta något eller några av de sju skäl som anges nedan, 
nämligen att området: 
 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan ex-
ploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatt-
net och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som inte kan tillgodoses utanför området, 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse, eller 

7. är utpekat som s.k. LIS-område, dvs. område för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge. 

En förutsättning för upphävandet av strandskyddet är, förutom att särskilt 
skäl föreligger, att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt 
och att allmänhetens tillgång till strandområdena inte försämras. En an-
nan förutsättning är att intresset av att ta området i anspråk på det sätt 
som avses med planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset. 
För berört område hänvisas till punkt 2, dvs. att området är genom väg, 
bebyggelse, verksamhet och annan exploatering väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. Öster och söder om planområdet innan Klarälven 
återfinns Åkervägen och Näsets reningsverk. Det befintliga vägen och 
reningsverket bedöms ha en avskiljande effekt som tydligt avskiljer den 
tillkommande bebyggelsen inom planområdet, från områdena närmast 
strandlinjen.  
Sammantaget bedöms ett upphävande av strandskyddet inte påverka 
strandskyddets syften, dvs. djur- och växtlivet påverkas inte på ett oac-
ceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte. 
Vidare bedöms intresset av att ta området i anspråk på det sätt som av-
ses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset.  
Den del som berörs av upphävandet har på plankartan markerats med en 
administrativ bestämmelse och förtydligats med en kartillustration. 

  
FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR 

Natur   
topografi  Planområdets marknivåer varierar mellan + 68,00 och + 70,0 meter (RH 

2000). 
Området består i huvudsak av plan mark med något högre nivåer i plan-
områdets sydvästra del. 

vegetation  Vegetationen inom planområdet består i huvudsak av odlad jordbruks-
mark. I söder, intill reningsverket, återfinns ett mindre antal tallar och björ-
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kar som skärmar av reningsverket. Ambitionen bör vara att om möjligt 
spara träd inom planområdet i någon omfattning. Det kan gälla enstaka 
karaktärsträd, vackra gruppbestånd eller träd med avgränsande eller 
skyddande funktion. 

landskapsbild  Området utgör en del av Näset som består av ett jordbrukslandskap med 
uteslutande åkermark. 
Ett plangenomförande innebär en förändring av landskapsbilden genom 
att jordbruksmark tas i anspråk för verksamhetsmark. 

biotop- och art-
skydd 

 Enligt artportalen har tre fynd av rödlistade arter gjorts i närheten av plan-
området. Strax väster om riksväg 62 i höjd med planområdet noterades 
2006 en förekomst av kavelhirs. Inom fastigheten för reningsverket, öster 
om planområdet, noterades år 2020 en entita. Fynden är ovaliderade. 
Då planområdet idag utgörs till största del av åkermark och att detta inte 
utgör habitat för arterna görs bedömningen att ett plangenomförande inte 
påverkar arternas fortlevand. 

geotekniska 
förhållanden och 
stabilitet 

 Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom hela planom-
rådet av älvsediment främst i form av grovsilt/finsand. Enligt SGU kan inte 
marken inom planområdet betraktas som fastmark. 

 
SGUs fastmarkskarta. Rött = ej fastmark 
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SGUs jordartskarta. Beige med vita prickar = älvsediment 

Planområdet ingår i ett av de områden som år 2013 undersöktes av 
Sweco när de på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) tog fram en översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i 
åtta kommuner i Värmlands län. 
Enligt undersökningen bedöms marken inom planområdet vara stabil un-
der rådande förhållanden. I undersökningen påpekas dock att eftersom 
undersökningen baseras på rådande förhållanden ska detaljerad stabili-
tetsutredning utföras för all nyexploatering och vid detaljplaneförändring. 
Stabilitetsutredningen kommer att bifogas planen innan den går ut på 
granskning.  

markradon  Någon markradonundersökning har inte utförts inom planområdet.  
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
att vidta de skyddsåtgärder som erfordras åligger den som ska bygga, 
dvs. om inte markradonundersökning utförs ska byggnation ske i radon-
säkert utförande. Detta kommer att bevakas i samband med bygglovs-
prövning. 

förorenade  
områden 

 
På den angränsande fastigheten Munkerud 2:235 i sydost återfinns kom-
munens avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket utgör ett potentiellt 
förorenat område som inte är riskklassat. De branschspecifika förorening-
arna för avloppsreningsverk är de alfatiska kolvätena hexan och oktan. 
Men tanke på detaljplanens tänkta användning görs bedömningen att 
några risker i kopplade till reningsverket inte föreligger. Det potentiellt för-
orenade området enbart omfattar den fastigheten. 
Bortsett från reningsverket finns det inga historiska eller andra belägg för 
att det skulle ha funnits verksamheter inom eller i anslutning till området 
som kunnat ge upphov till mark- eller vattenföroreningar. 
Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas 
föroreningar eller misstänkta föroreningar ska kontakt tas med tillsyns-
myndigheten, dvs. miljö- och byggnadsnämnden, för samråd om hur han-
tering av schaktmassor och sanering ska ske. 

skyfall och höga 
vattenstånd 

 Vad gäller skyfall visar MSBs skyfallskartering att det vid ett 100-årsregn 
blir vatten stående inom ett antal lågpunkter inom planområdet. Dessa 
framgår av kartan nedan.  
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Lågpunkter till följd av ett 100-årsregn 

Som det framgår av kartan rör det sig främst om ett större område med 
lågpunkter med upp till en meters djup, centralt inom planområdet. 
Enligt MSB:s översvämningskartering kommer huvuddelen av området att 
översvämmas med en till ett par decimeter vatten redan vid ett 100-
årsflöde.  

 
Vattenytans utbredning vid ett 100-årsflöde (blått) 
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Vattenytans utbredning vid ett 200-årsflöde (ljusblått) 

 
Vattenytans utbredning vid beräknat högsta flöde (snedstreckat) 

Enligt Boverket rekommenderas bara att bebyggelse av mindre vikt 
såsom t.ex. enklare ekonomibyggnader, båthus och garage placeras på 
mark som översvämmas vid ett 200-årsflöde. Mellan ett 200-årsflöde och 
ett beräknat högsta flöde kan t.ex. enstaka villor, fritidshus, restauranger, 
mindre industrier med liten eller obetydlig miljöpåverkan placeras.  
För att området inte ska översvämmas vid ett 200-årsflöde eller vid ett 
100-årsregn behöver huvuddelen av området att höjas ett par decimeter. I 
planen har det därför införts en bestämmelse (b2) för den del som berörs 
av ett 200-årsflöde i Klarälven om att markens höjd ska vara minst 69,5 
meter över angivet nollplan.  

fornlämningar  Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, inga kända fornläm-
ningar inom planområdet. 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmil-
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jölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten påträf-
fas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med till-
synsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 

Verksamheter   
inom planområ-
det  Området utgörs i dag till största av åker vilken används som jordbruks-

mark. I övrigt finns inga verksamheter inom planområdet. 
I aktuell planläggning är planområdet avsett för verksamhetsändamål. 
Användningen verksamheter (Z) används för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor 
och andra verksamheter av likartad karaktär som har begränsad omgiv-
ningspåverkan. 
Verksamheterna inom planområdet ska så långt möjligt anpassas till ett 
uthålligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som 
möjligt. 

utom planområ-
det 

 I nära anslutning till planområdet ligger reningsverket på Näset. Verket är 
byggt år 1968 men en omfattande renovering ägde rum år 1975. 
Under åren 2006-2007 skedde även en uppdatering gällande ventilations- 
och maskinutrustning. 

 
Näsets reningsverk 

Bebyggelse   
inom planområ-
det  I dag finns ingen bebyggelse inom planområdet. 

För tillkommande bebyggelse tillåts en högsta nockhöjd på 7.0 meter. 
Höjden bedöms lämplig med tanke på kringliggande bebyggelse. Nock-
höjden mäts till högsta punkten på byggnadens takkonstruktion från mar-
kens medelnivå vid byggnaden. Utöver detta kan mindre teknikutrymmen 
som t.ex. fläktrum tillkomma. Skorsten eller liknande som upptar en 
mycket begränsad yta räknas inte heller. 
Då den kringliggande bebyggelsen är brokig till sin utformning anses det 
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inte finnas behov av att införa några särskilda utformningsbestämmelser 
inom området. Däremot bör beaktande tas till utformningen av bebyggel-
sen tas med tanke på det skyltläge planområdet har då det ligger utmed 
riksväg 62.   
Hur stor del av kvartersmarken som får bebyggas får i varje enskilt explo-
ateringsprojekt vägas mot behovet av friyta för annat ändamål som upplag 
och uppställningsytor, parkering, planteringar och liknande. Med tanke på 
att en bestämmelse om att endast 30 procent av fastighetsarean får hård-
göras har införts i planen begränsar detta hur stor del som också får be-
byggas. 
Mot Åkervägen finns en zon om sex meter där byggnader inte får uppfö-
ras. Zonen ger visuellt en viss rymd åt gaturummen samt goda siktförhål-
landen vid in- och utfart. Generellt finns också en bestämmelse om att nya 
byggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. 

utom planområ-
det 

 Ca 100 meter norr planområdet finns bebyggelse i form av tre friliggande 
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader, längs med Lillängs-
vägen. Bebyggelsen är i en till två våningar i olika material och med varie-
rande färgsättning. 

 
Bostadsbebyggelse längs Lillängsvägen 

tillgänglighet  Marken inom planområdet är plan och ansluter väl till omgivande gator 
och marknivåer.  
Arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde samt tillhö-
rande tomter skall vara utformade på sådant sätt att de kan användas av 
personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna gäller inte de ar-
betslokaler där det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet 
för vilken lokalerna är avsedda. 

Service  Planområdet ligger i Munkfors tätort varför tillgången till såväl samhällelig 
som kommersiell service är god. 
Ett plangenomförande innebär en utökning av den kommersiella servicen 
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inom kommunen. 

Friytor   
rekreation  Planområdet hyser inga rekreationsvärden i dagsläget. Planområdet ut-

görs uteslutande av jordbruksmark 
Ett plangenomförande innebär att nuvarande trädbestånd i söder behålls. 
Tillgången till natur- och rekreationsområden i anslutning till Munkfors 
tätort kommer att vara god även vid ett plangenomförande. 

Trafik   
biltrafik  Planområdet ligger i anslutning till riksväg 62, ca 1,5 kilometer söder om 

Munkfors centrum. 
I höjd med planområdet har riksväg 62 en hastighetsbegränsning på 80 
kilometer i timmen. Från riksväg 62 angörs planområdet från norr, via 
Åkervägen. 

 
Åkervägen och riksväg 62 ovanför slänten 

Åkervägen har kommunen som väghållare. Skyltad hastighet på denna 
väg är 30 kilometer i timmen. Infart till planområdet ska ske från Åkervä-
gen. Ett plangenomförande bedöms ge en viss ökning av trafiken på 
Åkervägen i anslutning till planområdet. Dock inte av den omfattning att 
det kommer att påverka trafiksituationen i området negativt. 
Ett plangenomförande kan innebära att Åkervägen från infarten från riks-
väg 62 i norr behöver breddas för att exempelvis tyngre fordon ska kunna 
mötas. Planen bereder plats för detta genom att planområdesgränsen 
dragits cirka sex meter från nuvarande vägkant på Åkervägen. 
I övrigt görs bedömningen att det befintliga vägnätet kring planområdet 
har tillräcklig kapacitet för att klara den ökning av trafiken som ett plange-
nomförande kan förväntas innebära. 

parkering  I dagsläget finns ingen parkering inom planområdet. 
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Vid ett plangenomförande ska all parkering ske inom de egna fastigheter-
na. Tillgången till parkeringsytor i förhållande till planerad verksamhet 
kommer att prövas i samband med bygglov. 

kollektivtrafik  Busshållplatsen Hallarna ligger vi riksväg 62, strax sydväst om planområ-
det. Värmlandstrafik svarar för busstrafiken. Större delen av besökarna till 
den planerade verksamheten bedöms dock utnyttja andra färdmedel än 
buss. 

varutransporter  All lastning och lossning ska ske inom kvartersmark. 

gång- och 
cykeltrafik 

 Norr om planområdet, i anslutning till Lillängsvägen, finns en gång- och 
cykelväg som löper under riksväg 62 och ansluter till Munkerud. 
En utbyggnad av planområdet kan innebära att möjligheten för gående 
och cyklister att ta sig säkert till planområdet behöver förbättras. Till ex-
empel kan Åkervägen behöva kompletteras med ett nytt övergångsställe 
samt med en trottoar på vägens östra sida. Utrymme för detta finns utmed 
Åkervägen väster om planområdet. 

  
Gång- och cykelväg som sammanbinder Näset med Munkerud 

Störningar   
buller  Varken de planerade verksamheterna inom planområdet eller verksam-

heten i närområdet bedöms vara känsliga för buller. Den användning som 
bedöms kunna orsaka mest buller är verksamhetsändamålet (Z). Av Bo-
verkets definition av verksamhetsändamål framgår dock att verksamhet-
erna ska ha begränsad omgivningspåverkan. Den närmaste bostadsbe-
byggelsen återfinns ca 75 meter norr om planområdet. 
I Boverkets rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovprövning av bostäder – en vägledning, har rikt-
linjer för verksamhetsbuller i anslutning till bostäder formulerats. Här 
anges att högsta ljudnivå från verksamhet vid en bostadsfasad inte får 
överskrida: 
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• 50 dBA ekvivalent ljudnivå vardagar dagtid kl. 06.00-18.00, 
• 45 dBA ekvivalent ljudnivå övriga tider, och 
• 55 dBA maximal ljudnivå nattetid kl. 22.00-06.00. 

Bedömningen görs att sådana verksamheter som verksamhetsändamålet 
medger inom planområdet inte kommer att leda till att dessa riktvärden 
överskrids. 
Den ökning av biltrafiken som verksamheterna kan komma att ge upphov 
till bedöms inte heller orsaka någon bullerstörning för ovan nämnda bo-
städer. 

elektriska fält 
och magnetfält 

 Genom planområdet löper i dag en luftledning om 50 kV. Inom några år 
kommer dock ledingen att markförläggas längs Åkervägen. Markförlägg-
ningen är en förutsättning för att planlägga området för verksamhetsän-
damål. Den markförlagda ledningen kommer inte att ge upphov till skad-
liga fältstyrkor. I planen införs en bestämmelse om att bygglov för uppfö-
randet av byggnader med verksamhetsändamål inte kommer ges förrän 
luftledningen är markförlagd och flyttad. 

 
I dag korsas planområdet av en luftledning 

störande ljus  Med tanke på att avståndet till närmast liggande bostäder är över 60 me-
ter från planområdet samt att vegetation skyler planområdet från riksväg 
62 bedöms störande ljus från verksamheterna inom planområdet inte ut-
göra något problem. Det kan dock vara lämpligt att undvika mycket höga 
belysningsmaster inom området, särskilt om ljuskällorna riktas mot norr. 
En bestämmelse har därför införts i plankartan om att strålkastare från 
master ska riktas på ett sådant sätt att trafikanter på riksväg 62 och bo-
ende i norr inte störs. 

farligt gods  Riksväg 62 utgör, enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), pri-
mär transporter av farligt gods. Planområdet ligger som närmast ca 25 
meter från riksvägen. Skyltad hastighet på riksväg 62 i höjd med planom-
rådet är 80 kilometer i timmen. 
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För en bedömning av riskerna förknippade med dessa transporter har 
Länsstyrelsen i Dalarnas vägledning, Farligt gods, riskhantering i fysisk 
planering använts.  
I vägledningen föreslås en zonindelning som underlag för riskbedömning 
inom ett avstånd av 150 meter från transportleden. Zonerna har inga fasta 
gränser utan riskbilden för det aktuella området är avgörande för bedöm-
ning av lämpligt avstånd. Persontäthet och exploateringsgrad är exempel 
på faktorer som påverkar risknivån. En lämplig lokalisering innebär också 
att hänsyn tas till platsens unika förhållanden såsom topografi, meteoro-
logi, bebyggelsens placering inom området samt dess yttre och inre ut-
formning.  
I rapporten anges riktvärden för olika typer av markanvändning som 
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Bland annat anges mer 
än 150 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till bostäder i mer än två 
våningar, vård och skolor, 0-30 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd 
till bland annat trafikytor och ytparkering medan 30-70 meter som ett rikt-
värde för skyddsavstånd till mindre handel, tekniska anläggningar och 
lager.  
Vid avståndet 70-150 meter kan de flesta typer av markanvändning så 
som bostäder i högst två våningar, mindre samlingslokaler, handel och 
mindre kontor förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undanta-
get sådan markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. 
För den del av planområdet som ligger inom ett avstånd på 30 meter från 
riksvägen införs därför ett förbud att uppföra byggnader. 
Statistiska centralbyrån (SCB) kartlade på uppdrag av dåvarande Rädd-
ningsverket, nuvarande MSB, transporterade volymer farligt gods på olika 
svenska vägar under september månad år 2006. Resultatet presenteras i 
rapporten Kartläggning av transporter med farligt gods, September 2006. 
Enligt denna kartläggning transporterades på riksväg 62 i anslutning till 
planområdet farligt gods i ADR-klasserna, 3 (brandfarliga vätskor), 6.1 
(giftiga ämnen), 6.2 (smittförande ämnen) och 9 (övriga farliga ämnen och 
före-mål). Under september 2006 utgjordes nästan 70 procent av trans-
porterna av farligt gods i Sverige av brännbara vätskor, nio procent av 
övriga farliga ämnen och föremål samt 0,1 procent av giftiga respektive 
smittförande ämnen. I rapporten framgår det dock att undersökningen 
endast ger en bild av hur transporterna av farligt gods såg ut i september 
2006 och att uppgifterna inte kan räknas om till årsbasis.   
I dagsläget är det därför oklart hur många lastbilar som transporterar far-
ligt gods på riksvägen. Andelen farligt gods av det totala godstransportar-
betet har minskat stadigt sedan början av 2000-talet och låg år 2013 på 
drygt tre procent. Översatt till riksväg 62 som trafikeras av cirka 157 tunga 
fordon ÅDT skulle detta motsvara cirka fem transporter av farligt gods per 
dygn. Av dessa skulle enligt ovan i stort sett samtliga utgöras av brandfar-
liga vätskor. Alltså bör planen anpassas så att konsekvensen av en olycka 
där en transport av brandfarliga vätskor är inblandad blir så liten som möj-
ligt. 
Då planområdet ligger lägre i förhållande till riksväg 62 innebär en ökad 
risk att brännbara vätskor kan nå planområdet vid en olycka med trans-
porter av farligt gods. Vid en pölbrand i en brandfarlig vätska är konse-
kvensområdet vanligtvis inte över 40 meter. Det gäller därför att begränsa 
pölens möjliga utbredning in mot planområdet. I detta fall löper ett vägdike 
mellan planområdet och Åkervägen vilket kommer att fånga upp eventu-



 

18 

ella brandfarliga vätskor. Vidare åtgärder för att mildra konsekvenserna av 
en eventuell olycka är att utrymning ska vara möjlig bort från riksvägen 
och eventuell pölbrand, dvs. mot väster och att friskluftsintag ska vara 
placerade på taket eller på en fasad som vetter bort från vägen. 
En bestämmelse (m2) införs därför på plankartan att utrymningsväg ska 
finnas åt öster och friskluftsintag ska placeras på taket eller åt öster.  
Sammantaget görs bedömningen att risknivån inom planområdet kommer 
att vara acceptabel i förhållande till de verksamheter som tillåts. Detta då 
det i planen har införts ett förbud om att uppföra byggnader närmre än 30 
meter från riskkällan samtidigt som ett avskärande vägdike kommer att 
skydda planområdet från eventuella vätskeutsläpp. Vidare finns ett 
skyddsräcke av kapacitetsklass H3 längs riksväg 62 vilket hindrar fordon 
att köra av vägen och hamna i planområdet. 

 
Längs riksväg 62 löper ett skyddsräcke i höjd med planområdet (Bild: google) 

avloppsrenings-
verk 

 Men tanke på planens tänkta användning bedöms det inte föreligga några 
risker kopplade till reningsverket. 

Teknisk  
försörjning 

 
 

dricks- och spill-
vatten 

 Planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområden för 
dricks- och spillvatten. Kapacitet finns att ansluta den nya bebyggelsen till 
de kommunala ledningsnäten. 

dagvatten  I dagsläget tas dagvatten omhand inom området genom markinfiltration. 
Ett genomförande av planen innebär att nuvarande infiltrationsytor inom 
den blivande kvartersmarken hårdgörs i stor utsträckning. Enligt SGU:s 
genomsläpplighetskartering har marken medelhög genomsläpplighet.  
För att begränsa andelen hårdgjorda ytor inom kvartersmarken införs en 
bestämmelse om detta på plankartan. 
Föreslagen dagvattenlösning bygger i huvudsak på att dagvatten avleds 
till anlagda diken längs med Åkervägen. Genom avledning i öppna tröga 
system likt avskärande diken sker rening av dagvattnet innan det släpps 
ut till recipienten. 
Kommunen kan i bygglovsskedet komma att ställa krav på att eventuellt 
förorenat dagvatten från till exempel parkeringsytor ska renas innan det 
släpps ut till diken längs Åkervägen. Vid större uppställnings- eller parke-
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ringsytor med risk för oljeutsläpp kan oljeavskiljare eller annan oljeavskil-
jande åtgärd installeras så att oljeförorenat vatten inte når Klarälven. Vid 
nybyggnation bör inte heller material som förorenar dagvatten användas 
till ytor som exponeras för regnvatten. 

värme  Munkfors energi AB har inga fjärrvärmeledningar i eller i närheten av 
planområdet. Uppvärmning kommer att ske genom individuella lösningar. 

el  Ellevio har elledningar in planområdet. Kapacitet finns för att ansluta till-
kommande bebyggelse. 

tele, data  Skanova har tele- och fibernät inom planområdet. Kapacitet finns för att 
ansluta tillkommande bebyggelse.  

markreservat för 
ledningar 

 

 Nedan visas en schematisk bild av de ledningar inom planområdet som 
bedömts som genomgående allmännyttiga underjordiska ledningar, dvs. 
ledningar som kan vara aktuella för markreservat (u-områden) i plankar-
tan. 

 
Karta: genomgående allmännyttiga ledningar (ej skalenlig) 
Från en elnätsstation precis utanför planområdets sydöstra gräns går ge-
nomgående elledningar i både västlig och nordlig riktning inom planområ-
det. Dessa tre genomgående elledningar kommer helt eller delvis att be-
höva flyttas (streckade i kartan) för att kunna utnyttja byggrätten på ett 
rationellt sätt. Dessa har inte fått u-områden i plankartan. Omständighet-
erna kring eventuell flytt av ledningarna bör regleras i avtal mellan respek-
tive ledningsägare och byggherren. Det normala är att ledningsägaren 
utför arbetet och att byggherren står för kostnaderna. 
Utöver dessa underjordiska ledningar korsar en luftledning planområdet i 
nord-sydlig riktning. Planer finns att markförlägga den aktuella sträckning-
en av ledningen längs den östra sidan av Åkervägen. En bestämmelse 
om villkor om lov införs i planen om att bygglov inte får ges för verksam-
hetsändamål förrän luftledning har flyttats och markförlagts. 
Övriga ledningar har bedömts vara allmännyttiga genomgående ledningar 
och tryggas genom u-områden. Lägena för u-områdena bygger på de 
ritningsunderlag ledningsägarna levererat och har inte kontrollerats i sam-
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band med detaljplanearbetet. 
Då detaljplanens u-områden även utgör underlag för Lantmäteriet vid 
bildandet av ledningsrätter kan ledningsägare i ett senare skede vara 
tvungna att på egen bekostnad flytta ledning, som redovisats i felaktigt 
läge i underlagen, till läge för beslutad ledningsrätt, dvs. till läge för u-
område i plankartan. 

avfall  Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfalls-
plan. 
Verksamhetsutövare ansvarar för verksamhetsavfall. Allt avfall ska hante-
ras utan risk för olägenhet för hälsa och miljö. Avfallshanteringen ska ske 
med hänsyn till återvinning och återanvändning. Farligt avfall ska lämnas 
till en godkänd mottagare. 
Kommunens återvinningscentral finns på Ängheden vid riksväg 62, ca en 
kilometer söder om planområdet. 
Närmaste återvinningsstation ligger ca en kilometer norr om planområdet. 

Konsekvenser 
av planens ge-
nomförande 

 En exploatering enligt planen innebär att ca 2,5 hektar jordbruksmark tas i 
anspråk för byggnader och anläggningar för verksamhetsändamål med 
tillhörande infrastruktur. Detta innebär att jordbruksmarken till stor del för-
svinner och medför därmed en visuell förändring jämfört med dagens si-
tuation.  
Planen tillåter byggnader med en nockhöjd på upp till sju meter. Denna 
höjd bedöms vara anpassad till kringliggande bebyggelse. Nya byggnader 
medför att utsikten för de närmaste grannarna förändras något. 
Ett plangenomförande innebär en utvidgning av Näsets verksamhetsom-
råde och att ytterligare verksamhetsmark tillskapas inom kommunen. 
Detta innebär fler arbetstillfällen och service i Munkfors kommun. Detta 
medför också att belastningen på området kommer att öka, bl.a. vad det 
gäller mängden trafik och antalet människor.  
I gällande översiktsplan, Översiktsplan 2013, utgör planområdet ett utred-
ningsområde för industri. Den aktuella planeringen är ett steg i genomfö-
randet av översiktsplanen.  
Sammantaget görs bedömningen att ett plangenomförande bidrar till ut-
vecklingen av Munkfors tätort och att oexploaterad mark i ett centralt läge 
bebyggs. 

  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande  Detaljplanen upprättas med standardplanförfarande. 

Tidsplan 
planprocessen 

  
Beslut om samråd 

 
MBN okt -21 

  Samråd med berörda samt remiss till myndigheter 
och kommunala nämnder 

nov -21 

  Beslut om granskning jan -21 

  Granskning feb -21 
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  Godkännande för antagande MBN mars -21 

  Antagande KF april -21 

  Laga kraft maj -22 

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

bebyggelse  Bebyggelse kommer att uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, 
bygglov erhållits och när byggherren finner det lämpligt. 

fastighets-
bildning 

 Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomföran-
detid 

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

Ansvars-
fördelning 

 Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 
- undersökning om betydande miljöpåverkan, 
- planarbete, 
- planprövning, 
- försäljning av erforderlig mark, 
- initiering av fastighetsbildning, 
- förbindelsepunkter för VS-ledningar, 
- iordningställande av infrastruktur, och 
- bygglovsprövning. 

 
Byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 

- förvärv av erforderlig mark, 
- bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndig-

heter och andra, 
- nybyggnadskarta, 
- anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, 
- utsättning, och 
- uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark. 

Avtal  Avtal som reglerar ansvar, utförande och kostnadsfördelning för eventuell 
flytt av genomgående allmännyttiga ledningar (el- och teleledningar) teck-
nas mellan ledningsägare och byggherren. 

Villkor för lov  Bygglov får inte ges för verksamhetsändamål förrän luftledning har flyttats 
och markförlagts. 

  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 



 

22 

Allmänt  Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder 
kan genomföras. 
En eller flera nya fastigheter bildas genom avstyckning från fastigheten 
Munkerud 2:261.  
Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt.  
Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 
Kostnadsregleringar kommer att göras i samband med markförsäljning 
eller enligt vad som reglerats. 
Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. 

Konsekvenser 
för enskilda 
fastighetsägare 

 För den berörda delen av Munkerud 2:261 ges byggrätt för verksamhets-
ändamål vilket ger en annan användning jämfört med dagens situation. 
 

  EKONOMISKA FRÅGOR 

  Kommunen får kostnader för att ta fram detaljplanen. I övrigt kan kommu-
nen komma att få kostnader för förbättrad vägstandard av Åkervägen och 
tillgänglighet för gående och cyklister.  
Kostnaden för att ta fram detaljplanen kan helt eller delvis finansernas 
genom att planavgift tas ut i samband med bygglov. 
Kommunens direkta intäkter blir i form av försäljning av mark, bygglovs-
avgifter och anslutningsavgifter. 

  TEKNISKA FRÅGOR 
  Utbyggnaden av området kan komma att ske i etapper. 

Kompletterande geoteknisk undersökning kommer att krävas i samband 
med bygglovsprövningar såvida det inte bedöms onödigt med hänsyn till 
projektets ringa omfattning eller andra omständigheter. 
Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med bygg-
lovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen. 
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Detaljplan för NÄSETS INDUSTRIOMRÅDE 
(del av 2:261) 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

 
  

ALLMÄNT 
  

Syftet med undersökningen är att ta ställning till om ett genomförande av 
planförslaget kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet 
ska en ska en strategisk miljöbedömning göras som en del av planpro-
cessen. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Skyldigheten att genomföra en undersökning om betydande miljöpåver-
kan regleras i 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken. I 5 § miljöbedömningsförord-
ningen redogörs för hur omständigheter som talar för eller emot en bety-
dande miljöpåverkan ska identifieras. 
Som stöd för undersökningen används en checklista där de vanligast 
förekommande typerna av miljöpåverkan bedöms. 
Efter undersökningen ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra om ge-
nomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
eller inte. 
Då bedömningen sker i ett tidigt skede kan ny kunskap tillkomma under 
planprocessen, vilken kan innebära att bedömningarna i checklistan 
måste omvärderas och beslutet omprövas. 

PLANDATA 

Berörda fas-
tigheter 

 Del av Munkerud 2:261 

Markägare  Marken inom det berörda området ägs av Munkfors kommun. 

Planens 
syfte 

 Syftet med planläggningen är att skapa ny verksamhetsmark i anslutning 
till kommunens reningsverk på Näset.  

Planområ-
dets läge 

 Planområdet är beläget mellan riksväg 62 och Klarälven strax söder om 
Munkfors tätort och omfattar ca 2,5 hektar. 

Gällande 
planer 

 I gällande ÖP (Översiktsplan 2013) beskrivs den pågående markan-
vändningen som öppen mark och reningsverken är utpekat som miljöfar-
lig anläggning (B-anläggning). Huvuddelen av området (från riksväg 62 
och ca 200 meter västerut) är utpekat som utredningsområde för industri. 
Området är inte detaljplanelagt. Det finns inte heller någon gällande de-
taljplan inom närområdet. 
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 

Platsens 
förutsätt-
ningar och 
känslighet 

 Huvuddelen av området översvämmas redan vid ett 100-årsflöde i Klar-
älven. 

Nuvarande 
miljöbelast-
ning inom 
planområdet 

 Om befintligt reningsverk lämnas utanför planområdet finns inga kända 
miljöbelastningar inom det tänkta området. 

Nuvarande 
miljöbelast-
ning från 
omgivningen 

 Riksväg 62 är rekommenderad primär väg för transporter av farligt gods. 
ÅDT mellan 2000 och 4000 fordon varav mellan 200 och 400 fordon är 
tung trafik. Skyltad hastighet är 80 km/h. 
Som nämnts ovan är reningsverket utpekat som miljöfarlig anläggning. 
Skyddsavstånd för nybyggnad av bostäder är 500 meter från reningsver-
ket. 



 

3 

CHECKLISTA 

VERKSAMHETER ELLER ÅTGÄRDER 
SOM SKA ANTAS MEDFÖRA BETY-
DANDE MILJÖPÅVERKAN 
Medför planförslaget verksamheter eller åtgärder så att det ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 2 § miljöbedömningsförord-
ningen: 

  JA ( )                                                                                    NEJ (X) 
kommentar   
 

REGLERINGAR OCH ERKÄNDA 
SKYDDSVÄRDEN 
Får planförslaget negativ påverkan på följande regleringar eller erkända 
skyddsvärden: 

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

 

JA, BETYDANDE ( )          JA (X)          OSÄKERT ( )          NEJ ( ) 
kommentar  Planförslaget tar inte i anspråk något sådant område som avses i 3 kap. 

2-6 §§ miljöbalken. Vidare omfattas inte planområdet av några områden 
av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 
Planområdet ligger däremot i närheten av riksväg 62 som är av riksin-
tresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 
Planområdet ligger några tiotal meter öster om riksväg 62. Bedömningen 
görs därför att den föreslagna planläggningen inte påtagligt kommer att 
försvåra tillkomsten till eller utnyttjandet av riksintresset. 
Planområdet ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet, 
ett lågflygningsområde, som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 
kap. 9 §. Inom lågflygningsområde behöver Försvarsmakten få in remis-
ser som gäller objekt högre än 20 m utanför tätort och högre anläggning-
ar än 45 m. Med tanke på områdets planerade användning är det inte 
aktuell med byggnader högre än 15 meter varför planläggningen inte 
kommer att påverka totalförsvarets intressen. 
Större delen av det tänkta planområdet är registrerat som jordbruksblock 
av ägoslagstypen åker. Enligt 4 kap. 4 § ska brukningsvärd jordbruks-
mark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
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inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt ge-
nom att annan mark tas i anspråk. En lokaliseringsstudie bör tas fram för 
att visa att behovet inte kan tillgodoses på annan mark än jordbruks-
mark. 

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

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Området är avsett för verksamheter med begränsad omgivningspåver-

kan och bedöms inte ge upphov till buller eller utsläpp till luft i den mån 
att det påverkar gällande miljökvalitetsnormer. 
Klarälven i höjd med det tänkta planområdet har (registerutdrag från 
VISS 2020-04-27) otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte 
heller god kemisk status. Beslutad norm är god ekologisk status till 2027 
samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter 
samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
Den otillfredsställande ekologiska statusen beror främst på vattenkrafts-
utbyggnaden vilken ger flödesförändringar samt bristande konnektivitet 
uppströms och nedströms. 
Den huvudsakliga orsaken till att god kemisk status inte uppnås är att 
gränsvärdena för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilver-
föreningar överskrids på grund av nedfall från luften. 
Ett plangenomförande bedöms inte påverka möjligheten att uppnå beslu-
tade normer. Det bedöms inte heller bidra med några positiva effekter på 
Klarälvens ekologiska eller kemiska status. 
Det tänkta planområdet ligger även över grundvattenförekomsten Ransä-
ter-Fastnäs vilken både har god kemisk grundvattenstatus samt god 
kvantitativ status. Så länge eventuellt förorenat dagvatten tas om hand 
och renas innan det tillåts infiltrera bedöms inte ett plangenomförande 
påverka grundvattenförekomstens status. 

7 kap. MB 
skydd av 
områden 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT (X)          NEJ ( ) 
kommentar  För den berörda delen av Klarälven gäller det generella strandskyddet 

om 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Den östra 
delen av planområdet ligger inom strandskyddat område om reningsver-
ket ska ingå i planområdet. 
Ett plangenomförande bedöms dock inte påverka strandskyddets syften. 

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

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Det finns inga kända fornlämningar, byggnadsminnen eller kyrkliga kul-

turminnen inom eller i närheten av planområdet. 
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Nationella 
miljökvali-
tetsmål samt 
regionala 
och lokala 
miljömål 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte påverka förutsättningarna för att 

uppnå nationella miljökvalitetsmål eller regionala och lokala miljömål. 

Internation-
ella konvent-
ioner 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Inga områden som omfattas av internationella konventioner berörs. 
 

  BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA 
  Får planförslaget negativa effekter på befolkning eller människors hälsa 

på grund av/med avseende på: 

Buller eller 
vibrationer 

 
JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT (X)          NEJ ( ) 

kommentar  Ett plangenomförande innebär att trafiken på Åkervägen kommer att öka. 
Hur mycket och vilken typ av trafik beror på de verksamheter som eta-
blerar sig inom området. Störst påverkan blir det på Munkerud 2:330 
som ligger i anslutning till Åkervägen. Övriga bostadsfastigheter ligger 
antingen mer än 120 meter från Åkervägen eller närmare riksväg 62 än 
Åkervägen. För dessa görs bedömningen att bullret från trafiken på riks-
väg 62 kommer att dominera över det buller som genereras av trafiken 
på Åkervägen. Främsta anledningarna till detta är den större trafikmäng-
den och högre hastigheten på riksväg 62. 
Ett plangenomförande innebär även att byggnader och anläggningar för 
verksamhetsändamål uppförs inom planområdet. Närmaste bostadsfas-
tigheter är Munkerud 2:330 och 2:327 som ligger drygt 100 meter från 
den tänkta planområdesgränsen. Då den föreslagna användningen verk-
samheter bara tillåter verksamheter med begränsad omgivningspåver-
kan görs bedömningen att verksamheterna inte kommer att orsaka buller 
eller vibrationsstörningar för närliggande bostäder. För att säkerställa 
högsta bullernivå införs bestämmelser om högsta tillåtna bullernivåer 
enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Översväm-
ning 

 
JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 

kommentar  Enligt MSB:s översvämningskartering kommer huvuddelen av området 
att översvämmas med en till ett par decimeter vatten redan vid ett 100-
årsflöde. 
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Vattenytans utbredning vid ett 100-årsflöde (blått) 

 
Vattenytans utbredning vid ett 200-årsflöde (ljusblått) 
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Vattenytans utbredning vid beräknat högsta flöde (snedstreckat) 

Enligt Boverket rekommenderas bara att bebyggelse av mindre vikt så 
som t.ex. enklare ekonomibyggnader, båthus och garage placeras på 
mark som översvämmas vid ett 200-årsflöde. Mellan 200-årsflöde och ett 
beräknat högsta flöde kan t.ex. enstaka villor, fritidshus, restauranger, 
mindre industrier med liten eller obetydlig miljöpåverkanvikt placeras. 
Detta betyder att marknivåerna inom huvuddelen av området måste hö-
jas något för att inte översvämmas vid ett 200-årsflöde. 

Geotekniska 
förhållanden 

 
JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT (X)          NEJ ( ) 

kommentar  Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området av 
älvsediment i form av grovsilt/finsand och marken räknas inte som fast-
mark. 
Området inom ca 50 meter från Klarälven klassas som ett strandnära 
aktsamhetsområde och bedöms vara otillfredsställande utrett enligt 
MSB. Det finns dock inga spår efter tidigare ras eller skred i strandban-
ken. 
En geoteknisk undersökning som klargör förhållandena tas fram. 

Utsläpp av 
miljö- eller 
hälsofarliga 
ämnen 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Ett plangenomförande bedöms inte innebära att utsläppen av miljö- eller 

hälsofarliga ämnen ökar i någon nämnvärd omfattning. 

Föroreningar  JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Förutom reningsverket finns det inga historiska eller andra belägg för att 

det skulle ha funnits verksamheter inom eller i anslutning till området 
som kunnat ge upphov till mark- eller vattenföroreningar. 
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Ljus, skarpt 
sken eller 
skugga 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Med största sannolikhet kommer de verksamheter som etablerar sig 

inom området att behöva lysa upp sina områden under årets mörka må-
nader. Med väl planerad belysning bedöms dock skarpt sken och blän-
dande ljus kunna undvikas. 

Elektriska 
eller magne-
tiska fält 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  I dagsläget löper en kraftledning genom området. Denna kommer dock 

att markförläggas inom några år. Markförläggningen är en förutsättning 
för att planlägga området för verksamhetsändamål. Den markförlagda 
ledningen kommer inte att ge upphov till skadliga fältstyrkor. 

Radon  JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT (X)          NEJ ( ) 
kommentar  Någon mätning av radonhalten i markluften har inte gjorts. Erfarenheter 

visar att markradonförekomsten kan variera mycket inom små geogra-
fiska områden. Hänsyn till detta kan behöva tas i samband med bygg-
lovsprövningar. 

Transporter 
eller hante-
ring av far-
ligt gods 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Riksväg 62 är utpekad som primär väg för transporter av farligt gods. 

Dessa transporter sker dock oberoende av om området planläggs eller 
ej. Beroende på vilka verksamheter som etablerar sig inom området kan 
farligt gods i någon omfattning komma transporteras på Åkervägen. Då 
endast verksamheter med begränsad omgivningspåverkan kommer att 
vara tillåten inom området kommer mängden farligt gods som transporte-
ras på Åkervägen att vara begränsad. 

Trafik eller 
trafiksäker-
het 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT (X)          NEJ ( ) 
kommentar  Åkervägen är bitvis mycket smal och möte mellan två lastbilar är inte 

möjligt. Detta betyder att ett antal mötesplatser kommer att behöva an-
läggas. 
Även anslutningen till riksväg 62 är något smal för att två lastbilar ska 
kunna mötas. Dock finns vänstersvängfält för trafik som kommer på riks-
väg 62 från norr.  

Övriga risk- 
och säker-
hetsaspekter 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Inga övriga risk- och säkerhetsaspekter har identifierats 
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Övriga 
hälso- 
aspekter 
samt social 
hållbarhet 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Ett plangenomförande bedöms innebära några hälsoaspekter eller få 

någon påverkan på den sociala hållbarheten. 

Övrig miljö-
påverkan 
från omgiv-
ningen 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Förutom tidigare nämnda trafik på riksväg 62, reningsverket och över-

svämningsrisken bedöms det inte föreligga någon miljöpåverkan från 
omgivningen. 

Rekreation  JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Ett plangenomförande kommer inte att ta någon mark som används för 

rekreation i anspråk. 
 

  SKYDDADE DJUR- OCH VÄXTARTER 
SAMT BIOLOGISK MÅNGFALD 

  Får planförslaget negativa effekter på djur- eller växtarter som är skyd-
dade enligt 8 kap. miljöbalken eller biologisk mångfald i övrigt med avse-
ende på: 

Skyddade 
djur- eller 
växtarter 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Enligt artportalen har tre fynd av rödlistade arter gjorts i närheten av 

planområdet. Strax väster om riksväg 62 i höjd med planområdet notera-
des 2006 en förekomst av kavelhirs. Inom fastigheten för reningsverket, 
öster om planområdet, noterades år 2020 en entita. Fynden är ovalide-
rade. 

Biologisk 
mångfald 
eller övriga 
höga natur-
värden 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ ( ) 
kommentar  Det finns inga kända sådana värden inom planområdet. Större delen av 

det tänkta planområdet består av odlad åkermark. 
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  HUSHÅLLNING MED DEN FYSISKA 
MILJÖN 

  Får planförslaget negativa effekter på mark, jord, vatten, luft, klimat, 
landskap, bebyggelse, kulturmiljö eller den fysiska miljön i övrigt på 
grund av/med avseende på: 

Förändrad 
mark- eller 
vattenan-
vändning 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA (X)          OSÄKERT ( )          NEJ ( ) 
kommentar  Planområdet är i dag oexploaterat och utgörs av odlad åkermark. Ett 

plangenomförande innebär att byggnader och anläggningar för verksam-
hetsändamål anläggs på åkermarken. 
De strategiska bedömningarna för denna omvandling är redan gjorda i 
gällande ÖP. 

Stads- eller 
landskaps-
bild 

 

JA, BETYDANDE ( )          JA (X)          OSÄKERT ( )          NEJ ( ) 
kommentar  Planområdet och dess omedelbara närhet utgörs i dag av åkermark och 

kommunens reningsverk. I anslutning till åkermarken ligger ett antal 
äldre enbostadshus mestadels från mitten av 1900-talet. 
Reningsverket är delvis skymt av vegetation. Ett plangenomförande 
skulle framför allt påverka upplevelsen av närmiljön för de tre bostadshu-
sen längs Lillängsvägen. I viss mån kan även verksamhetsområdet döl-
jas genom att vegetation införs mellan området och bostadsbebyggel-
sen. 

Bebyggelse  JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Planförslaget möjliggör för uppförandet verksamhetslokaler av varie-

rande storlek och utformning. Höjden på den nya bebyggelsen kan an-
passas efter landskap och vegetation söder om Åkervägen så att den 
tillkommande bebyggelsen inte tillåts dominera landskapsbilden. 

Kulturmiljö  JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Planområdet ingår inte i någon särskilt utpekad kulturhistoriskt värdefull 

miljö. Det finns heller ingen enskild byggnad som är utpekad. 

Luft eller 
klimat 

 
JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 

kommentar  Mot bakgrund av det geografiska läget, låga bakgrundsnivåer och den 
föreslagna användningen verksamheter bedöms inte luftkvaliteten 
komma att påverkas i nämnvärd grad. 
Ett plangenomförande bedöms inte heller innebära några andra föränd-
ringar som varaktigt kan påverka luftkvaliteten eller klimatet. 
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Grund- eller 
ytvatten 

 
JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 

kommentar  Området är anslutet till de kommunala ledningsnäten. Dagvattnet kom-
mer att omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når 
recipienten. Bedömningen görs att risken för negativ påverkan på grund- 
och ytvatten är mycket liten. 

  HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅ-
VAROR OCH ENERGI 

  Får planförslaget negativa effekter på hushållningen med material, råva-
ror eller energi på grund av/med avseende på: 

Material eller 
råvaror 

 
JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 

kommentar  Ingen påverkan 

Energi  JA, BETYDANDE ( )          JA ( )          OSÄKERT ( )          NEJ (X) 
kommentar  Ingen påverkan 

  ANDRA DELAR AV MILJÖN 
  Det bedöms inte att planförslaget får andra negativa effekter på miljön än 

som redovisats ovan. 

  EKOSYSTEMTJÄNSTER 
  Finns behov av att utveckla eller bevara områdets möjlighet att leverera 

följande typer av ekosystemtjänster:  

Produce-
rande 

 
JA ( )                               OSÄKERT ( )                              NEJ (X) 

kommentar  Det bedöms inte finnas behov eller möjlighet att kompensera den åker-
mark, ca 1,8 ha, som omvandlas verksamhetsmark. 

Reglerande  JA ( )                               OSÄKERT ( )                              NEJ (X) 
kommentar  Berörs ej 

Kulturella  JA ( )                               OSÄKERT ( )                              NEJ (X) 
kommentar  Berörs ej 

Stödjande  JA ( )                               OSÄKERT ( )                              NEJ (X) 
kommentar  Berörs ej 
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MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 

  SAMMANFATTNING 

  Planens tänkbara effekter bedöms vara begränsade och främst utgöras 
av en visuell påverkan av boendemiljön för de närboende omedelbart 
norr området. Vidare kommer ca 1,8 ha åkermark att omvandlas till verk-
samhetsmark. 

  

STÄLLNINGSTAGANDE 
  

Med hänsyn till ovan redovisade omständigheter bedömer kommunen att 
ett genomförande av planförslaget inte kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan. Med anledning av detta kommer inte någon strategisk 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, att göras. 
Däremot görs bedömningen att en geoteknisk utredning bör tas fram och 
bifogas planen innan den går ut på samråd. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad 
2020-10-27 

 
Johan Stenson 
planförfattare 
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