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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 
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 efter 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan på framsidan är hämtad från Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 
Här är vi nu 
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Detaljplan för VÄSTRA BENGTSBOL 
(del av Skived 42:1 m.fl.) 

PLANBESKRIVNING 

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

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
 

Planens huvudsakliga syfte är att göra det möjligt att uppföra fem till tio 
fristående enbostadshus på den före detta fotbollsplanen Kullarna i 
Bengtsbol. Detta uppnås genom att delar av marken inom planområdet 
ändras från park/plantering och bollplan till användningen bostäder. 

Vidare kommer tidigare planlagd men ej bebyggd bostadsmark att juste-
ras efter nuvarande förhållanden, bl.a. Högbrogatans befintliga sträck-
ning, vilket innebär viss omdisponering av den planlagda men ej be-
byggda bostadsmarkens utbredning i sydvästra delen av planområdet. 

Till sist syftar planläggningen även till att upphäva delar av den gällande 
planen norr om väg 720/Långgatan. Det handlar om ett område som i 
slutet av 1950-talet planlades för industriändamål i samband med en 
planerad utvidgning av brukets område ner mot dåvarande Skiveds järn-
vägsstation. En utvidgning som inte längre är aktuell. 

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. 

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger i östra delen av Skived inom Forshaga tätort. 

Området avgränsas i nordöst/öster av Noransbäcken och Kullagatan, i 
söder av f.d. Nordmark Klarälvens Järnvägars banvall (nuvarande Klar-
älvsbanan) samt i väster av en kraftledningsgata och industriområdet 
kring forsen i Forshaga. 

Areal  Planområdets areal är ca 17 hektar. 

Markägoförhål-
landen 

 Huvuddelen av marken inom det berörda området ägs av Forshaga 
kommun. 
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  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga 
planer 

 Området berörs inte i gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010, vilken 
antogs av kommunfullmäktige 2010-01-06. 

Däremot är delar av området utpekat i tillägget till översiktsplanen, Till-
lägg för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
områden) antagen av KF 2018-05-22, som lämpligt för fem till tio nya 
bostäder i småhus. Aktuell planläggning anses därför vara förenlig med 
översiktsplanen. 

Detaljplaner, 
områdesbe-
stämmelser, 
förordnanden 
m.m. 

  

detaljplaner  Det aktuella området omfattas i dag av tre detaljplaner: 

• Förslag till ändring av stadsplan för industriområde m.m. inom 
Forshaga köping (17-FOR-703), fastställd 1960-01-09 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 
fastigheterna Forshaga 1:2 och Skived 4:2 m.fl. (väg 720 vid 
Bengtsbol m.m.) (17-Å-4938), fastställd 1982-07-12, samt 

• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 
fastigheterna Forshaga 1:2 och Skived 42:1 m.fl. (Kolgården – 
Bengtsbol) (17-Å-6168), fastställd 1983-05-18. 

Planerna anger i huvudsak industriområde, väg samt park/plantering, 
bollplan och bostäder för de berörda delarna. Huvudsakligen berörs För-
slag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av fastigheterna 
Forshaga 1:2 och Skived 42:1 m.fl. Det område som påverkas av aktuell 
planläggning ligger inom röd linje i nedanstående utsnitt. 
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Samtliga planers genomförandetid är utgången. För den del av aktuellt 
planområde som omfattas av Förslag till ändring av stadsplan för indu-
striområde m.m. inom Forshaga köping, dvs. all mark norr om väg 720, 
kommer industrianvändningen att upphävas utan att ersättas av någon 
ny markanvändning. Se illustration på plankartan. 

Program för 
planområdet 

 Då huvuddelen av planarbetet, förutom att möjliggöra för bostäder på 
den före detta fotbollsplanen, består i att anpassa plansituationen till be-
fintliga förhållanden har bedömningen har gjorts att något detaljplane-
program inte behöver upprättas. 

Bostäderna på den före detta fotbollsplanen har nyligen behandlats i 
arbetet med tillägget till översiktsplanen. 

 
 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
Markens lämp-
lighet 

 Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas, 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hän-
syn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning. 

Det aktuella området ligger strategiskt till för den tänkta användningen 
och med närhet till fungerande infrastruktur. 

Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intent-
ionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken. 
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Värdefulla om-
råden 

 Enligt 3 kap. 2-5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, eko- 
logiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fis-
kevatten skyddas mot påtaglig skada. 

Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska, 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tät-
orter ska särskilt beaktas. 

Föreslagen planering tar inte i anspråk något sådant område som avses i 
3 kap. 2-5 §§. 

Tillgången till grönområden är god inom närområdet. 

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

Planområdet ligger i anslutning till Klarälven som inom det aktuella av-
snittet är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § bl.a. som vand-
ringsled för klarälvslax och klarälvsöring. 

Vidare mynnar Klarälven ut i Vänern som bl.a. är av riksintresse för yr-
kesfisket enligt 3 kap. 5 §. 

Strax söder om planområdet löper Klarälvsbanan, en cykelled på f.d. 
banvallen för Nordmark-Klarälvens järnvägar, som är område av riksin-
tresse för friluftsliv. 

Bedömningen görs dock att den föreslagna etableringen inte kommer att 
påverka riksintressena negativt. 

Miljökvalitets-
normer 

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

utomhusluft   I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, par-
tiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. När det gäller ut-
omhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta 
halter av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och 
kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och ben-
sen 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 partik-
lar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. 

Planläggningen innebär att antalet bostäder ökar i området och därmed 
också trafiken. Läget i utkanten av Forshaga tätort och den glesa bebyg-
gelsestrukturen både inom och utanför planområdet innebär dock att den 
trafikökning ett plangenomförande medför inte kommer att påverka möj-
ligheten att uppnå MKN för utomhusluft. Plangenomförandet bedöms inte 
heller innebära några andra förändringar som innebär nämnvärt ökade 
utsläpp till luften. 
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fisk- och mus-
selvatten 

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

De klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna para-
metrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, uppslammade fasta sub-
stanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebaserade 
kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar. 

Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten. Ett 
plangenomförande bedöms därför inte medföra någon risk för att gäl-
lande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att över-
skridas. 

omgivningsbul-
ler 

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

Planläggning kommer att genererar en viss trafik till området. Dock inte 
av den omfattningen att gällande riktvärden för buller överskrids. Se vi-
dare avsnittet buller nedan. 

vattenförvalt-
ning 

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

Vid den senaste bedömningen (registerutdrag VISS, 2018-02-06) var 
målet för Klarälven i anslutning till planområdet att uppnå miljökvalitets-
normen god kemisk ytvattenstatus och god ekologisk status till år 2027. 
Vi tidpunkten för registerutdraget hade Klarälven i anslutning till planom-
rådet måttlig ekologisk status samtidigt som älven inte uppnådde god 
kemisk status. 

Den måttliga ekologiska statusen kan främst kopplas till bristande kon-
nektivitet (vandringshinder orsakade av vattenkraftsutbyggnaden). 

Anledningen till att Klarälven inte uppnår god kemisk status beror på 
höga halter av kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. Dvs. över-
allt överskridande ämnen främst orsakade av internationella luftnedfall. 

Planområdet ligger även över grundvattenförekomsten Forshaga-Deje. 
Här är så väl den nuvarande klassningen som den beslutade miljökvali-
tetsnormen god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 

Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten och 
spillvatten omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når 
recipienten Klarälven. Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna, varken för Klarälven eller 
för grundvattenförekomsten Forshaga-Deje. 

Behovsbe-
dömning 

  Slutsatsen är att ett plangenomförande inte bedöms vara av sådant slag 
att den kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 
4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 11 § miljöbalken eller 4 § i för-
ordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och att den därmed inte 
behöver föregås av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Däremot gjordes bedömningen att de geotekniska förutsättningarna be-
hövde utredas mer noggrant. 
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En tidigare övergripande geoteknisk undersökning har senare identifie-
rats, se avsnittet geotekniska förhållanden och stabilitet nedan. Kun-
skaperna från denna har arbetats in i planförslaget. 

Strandskydd  Enligt 7 kap. 13-18 §§ och 4 kap. miljöbalken gäller strandskydd vid ha-
vet och vid sjöar och vattendrag. 

Ett plangenomförande kräver att strandskyddet upphävs för delar av 
planområdet. Som skäl för upphävandet anges att delområdet ligger 
inom ett område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och 
att åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

En administrativ bestämmelse om att strandskyddet är upphävt införs för 
berörda markområden. 

  

FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR 
Natur   

topografi  Planområdets marknivåer varierar mellan cirka + 51.5 och + 59,8 meter 
(RH 2000). 

Planområdet är förhållandevis flackt och som lägst i anslutning till No-
ransbäcken i öster och som högst vid Långgatan i nordväst. 

vegetation  Vegetationen inom planområdet består till största delen av tät blandad 
lövskog med inslag av tall och gran. 

landskapsbild  Planområdet består av ett flackt skogsområde längs Högbrogatan söder 
om väg 720/Långgatan. Öster om planområdet löper Noransbäckens 
slingrande utlopp mot Klarälven. Här finns också bostadsområdet 
Bengtsbol bestående av mindre enbostadshus till största delen uppförda 
under 1930-talet. 

Den yta som är tänkt att tas i anspråk för ny bebyggelse ligger i östra 
delen av planområdet på en före detta fotbollsplan som håller på att växa 
igen. 

Biotop- och art-
skydd 

 Några biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet finns inte 
inom planområdet. 

Enligt artportalen har en Stenknäck observerats strax öster om planom-
rådet och ett tjugotal korpar sett flyga förbi strax söder om planområdet. 
Både Korp eller Stenknäck bedöms vara livskraftiga arter. 

geotekniska 
förhållanden 
och stabilitet 

 SGU:s jordartskarta visar att marken inom planområdet främst består av 
sand, lera och silt. 
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Jordartskarta: orange - postglacial finsand, lila – svämsediment av lera/silt, gult – glacial 
silt, streckat - fyllnadsmassor 

Enligt SGI:s översiktliga karteringar finns förutsättningar för skred främst 
längs Noransbäcken i östra delen av planområdet men även längs Hög-
brogatan och norr ut mot väg 720. I stort sett hela det område på före 
detta fotbollsplanen som planeras för ny bebyggelse är utpekat som akt-
samhetsområde, dvs. område där skredfara kan förekomma och där 
ytterligare bedömningar eller undersökningar kan behöva göras. För de 
områden som markerats som strandnära tillkommer ytterligare osäkerhet 
då analysen inte tagit hänsyn till lutningsförhållandena i vattnet. 
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Karta: förutsättningar för skred enligt SGI, orange - aktsamhetsområde, rödstreckat - 
strandnära aktsamhetsområde 

I samband med framtagandet av detaljplanen Förslag till ändring och 
utvidgning av stadsplanen för delar av fastigheterna Forshaga 1:2 och 
Skived 42:1 m.fl. (Kolgården – Bengtsbol) genomfördes en övergripande 
geoteknisk undersökning som omfattar i stort sett hela planområdet. I 
denna undersökning, Bengtsbol, Översiktlig geoteknisk undersökning, 
VIAK, 1981-12-21, konstateras att området är lämpligt för småhusbe-
byggelse men att förutsättningarna varierar inom olika områden. Kom-
pletterande geotekniska behöver därför utföras för bedöma bästa grund-
läggningssätt för enskilda byggnader och andra anläggningar. Sämst 
grundläggningsförhållanden råder inom områden där marken består av 
med lös till halvfast lera. 

En sådan kompletterande geoteknisk undersökning, PM-geoteknik, 
Forshaga, nya tomter Högbrogatan, Sweco, 2018-03-07, har tagits fram 
för bostadsmarken sydväst om Högbrogatan. 

För de planerade bostäderna i anslutning till den före detta fotbollsplanen 
i öster har ännu ingen kompletterande utredning tagits fram. 

Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet. 

markradon  Någon specifik radonundersökning är inte gjord. I den kommunövergri-
pande radonkarteringen från 1990 är huvudelen av planområdet bedömt 
som lågriskområde för radon. Sydvästra delen och dock bedömt som 
normalriskområde. 
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Det bör påpekas att mätningarna är mycket översiktliga och att stora 
variationer kan förekomma inom begränsade geografiska områden. Ny 
bebyggelse bör därför uppföras i radonskyddande utförande. 

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
att vidta de skyddsåtgärder som erfordras åligger dock den som ska 
bygga. Detta kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. 

förorenad mark  Enligt länsstyrelsens webgis finns inga potentiellt förorenade områden 
inom eller i närheten av planområdet. 

I delar av området mellan Högbrogatan och kraftledningen där det plane-
ras bostäder fanns tidigare ett större kolupplag kopplat till pappersindu-
strin kring forsen. SGU:s jordartskarta indikerar vidare att marken inom 
detta område delvis består av fyllnadsmassor, se avsnittet geotekniska 
förhållanden och stabilitet ovan. 

I samband med den kompletterande geotekniska undersökningen, PM-
geoteknik, Forshaga, nya tomter Högbrogatan, Sweco 2018-03-07, på-
träffades fyllnadsmaterial främst bestående av blandat sand, silt och or-
ganiskt material men tegel och asfalt. 

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

höga vatten-
stånd 

 Planen ligger i anslutning till Noransbäcken och Klarälven. Vattnets ut-
bredning vid 100- och 200-årsföden samt vid beräknat högsta flöde 
framgår av kartorna nedan. Kartorna är hämtade från MSB:s översväm-
ningskartering. Då MSB:s skikt saknar nivåer redovisas även QDIM en-
ligt Fortums beräkningar. QDIM motsvarar beräknat högsta flöde och 
beräknas inträffa en gång per 10 000 år. Inom planområdet är QDIM 
55,8 meter (RH 2000). 

   
100-årsflöde 200-årsflöde Beräknat högsta flöde 
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Vattennivån i Klarälven vid QDIM 

Den nya bebyggelse som placeras i anslutning till Noransbäcken berörs 
endast marginellt av det beräknade högsta flödet. 

Enligt Stigande vatten – en handbok i fysisk planering i översvämnings-
hotade områden kan bostäder placeras ovanför beräknat högsta flöde 
utan att några åtgärder eller annan form av riskreducerande åtgärder 
krävs, detta förutsatt att även tillfartsvägarna till området ligger på såd-
ana nivåer att tillgängligheten till området garanteras. 

För att säkra funktion och tillgänglighet för nya byggnader införs be-
stämmelser i planen om att: 

• byggnader ska vara utförda så att naturligt översvämmande vatten 
upp till en nivå på +55,8 meter (RH 2000) inte skadar byggnadens 
konstruktion, 

• källare inte är tillåtet, 

• tekniska installationer så som el och VVS ska översvämningssäkras 
för att klara vattennivåer upp till +55,8 meter, och 

• den nya gatan på f.d. fotbollsplanen, inklusive infartsvägen till områ-
det från Högbrogatan, ska som lägst ligga på en nivå av +55,8 meter. 

Med dessa bestämmelser görs bedömningen att hela området är lämp-
ligt för bostadsbebyggelse. 

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

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

inom planområ-
det  Planområdet är idag planlagt för industriändamål (norr om väg 

720/Långgatan), för bostäder (sydvästra delen i anslutning till Högbroga-
tan) samt som park eller plantering (centrala och sydöstra delen). 

På marken norr om väg 720, där gällande plan säger industriändamål, 
finns idag ett skogsområde och några privatbostäder. Det är inte längre 
aktuellt att ta marken i anspråk för industriändamål. Gällande plan kom-
mer här att upphävas utan att ersättas av någon ny plan. 

Den mark i sydväst som är planlagd för bostäder är heller inte ianspråk-
tagen utan består idag av ett tätvuxet skogsområde. 

I övrigt finns två privatbostäder, en elnätstation och en pumpstation inom 
planområdet. 

I aktuell planläggning kommer huvuddelen av den mark som är planlagd 
för bostäder (B) att bekräftas. Dock kommer en anpassning av bostads-
marken att ske till Högbrogatans befintliga sträckning då en omdragning 
av gatan inte längre är aktuell. Pumpstationen och elnätstationen plan-
läggs som teknisk anläggning (E). 

I centrala delen av planområdet, på den före detta fotbollsplanen, plan-
läggs för bostäder (B). Övrig mark som inte består av gatumark eller 
gång- och cykelbanor planläggs som natur (NATUR), park (PARK) eller 
öppet vattenområde (W1). 

Med öppet vattenområde avses öppet vatten utan anläggningar under, i 
eller över vattnet. Natur innefattar alla typer av friväxande natur. Be-
stämmelsen innebär inte att grönområdet bevaras i det skick det var när 
detaljplanen vann laga kraft utan området får skötas enligt skötselplan 
eller ortens sed. Detta innefattar ibland även röjning och avverkning. 
Park, slutligen, innefattar alla typer av grönområden som kräver skötsel 
och som helt eller till viss del är anlagda. 

Med bostäder menas att boendet ska vara verksamhetens huvudsyfte 
och dessutom ha varaktig karaktär. Dit hör även bostadskomplement av 
olika slag såsom tvättstugor, garage/parkering, förråd och liknande. I 
begreppet ingår även kategoribostäder av olika slag såsom gruppbostä-
der, träningsbostäder och liknande, även om boendet kräver ständig 
tillsyn av personal. 

Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. 

Vid annan verksamhet i en bostadslägenhet gäller att huvudsyftet alltid 
ska vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad ska kunna accept-
eras. 

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

utom planområ-
det 

 Nordväst om planområdet ligger industriområdet kring Forshagaforsen 
med bland annat kraftstationen och Stora Ensos anläggningar. I väster 
löper en kraftledning. I övrigt omges planområdet av naturmark och 
mindre bostadsområden med, i huvudsak, friliggande småhus i en till två 
våningar. 
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För att trygga boendemiljön inom planområdet upphävs delar av gäl-
lande plan (Förslag till ändring av stadsplan för industriområde m.m. 
inom Forshaga köping) norr om väg 720, dvs. den mark norr om väg 720 
som tillhör fastigheterna Forshaga 1:189, Forshaga 1:190, Norra Skived 
4:1 samt Skived 42:1. De tre förstnämnda fastigheterna ägs av privat-
personer och används för bostadsändamål medan Skived 42:1 i huvud-
sak består av skogsmark och ägs av Forshaga kommun. 

Bebyggelse   

inom planområ-
det  Om den del av planområdet som ligger norr om väg 720 och där gäl-

lande plan för industriändamål ska upphävas undantas, består bebyg-
gelsen inom planområdet i dagsläget endast av två enbostadshus, en 
elnätstation och en pumpstation. 

För den nya bostadsbebyggelse gäller generellt att den får uppföras som 
friliggande enbostadshus. Högsta byggnadshöjd är 7,0 meter vilket möj-
liggör bebyggelse i två våningar. Källare är inte tillåtet. 

Byggnadshöjden räk-
nas till skärningen mel-
lan fasadplanet och ett 
tänkt plan som med 45 
graders lutning inåt 
byggnaden berör 
byggnadens tak. 

För komplementbygg-
nader gäller en högsta 
tillåten byggnadshöjd 
på 3,0 meter. 

Utnyttjandegraden anges som en största tillåten byggnadsarea i procent 
av fastighetsarean. Med byggnadsarea menas den area byggnaderna 
upptar på marken och avser all bebyggelse, dvs. även olika bostads-
komplement såsom förråd, garage och liknande. I planen anges att 20 % 
av fastighetsarean får bebyggas. 

För att underlätta bygglovshanteringen ges planen en enkel struktur. Ut 
mot gatan finns en zon om sex meter som inte får bebyggas. Det ger 
möjlighet att parkera bilen framför garaget på egen tomtmark och säkrar 
siktförhållandena vid in- och utfart. Visuellt ger det också en rymd i ga-
turummet. 

Generellt finns också en bestämmelse om att huvudbyggnader ska pla-
ceras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. För komplementbyggnader 
gäller att dessa ska placeras minst två meter från fastighetsgräns. Mot 
kraftledningen i väster finns ett skyddsavstånd på 35 meter till närmaste 
ledning vilket innebär att huvudbyggnader (bostadshus) måste uppföras 
minst cirka tio meter från fastighetsgränsen i väster. 

utom planområ-
det 

 Längs Högbrogatan finns, främst på dess södra sida, en gles bostads-
bebyggelse bestående av enbostadshus. Dessa är till största delen upp-
förda under perioden 1930 till 1960 men undantag finns. 

Såväl färgsättning som fasadmaterial varierar mellan de olika byggna-
derna. 
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Inom industriområdet norr om Långgatan/väg 720 ligger en kontorsbygg-
nad med tillhörande lager. Kontorbyggnaden är en envånings modul-
byggnad med fasader av trä, gissningsvis uppförd någon gång under 
1980-talet. Lagerbyggnaderna är traditionella lagerhallar med väggar av 
plåt. 

tillgänglighet  Den övergripande tillgängligheten till området är god. Marken är förhål-
landevis flack och ansluter väl till Högbrogatan och omgivande markni-
våer. 

Bostäder och tillhörande tomter ska i princip utformas så att det medger 
tillgänglighet för personer med funktionshinder. Om det är befogat med 
hänsyn till terrängen behöver inte kravet på tillgänglighet till byggnaden 
uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus. 

Service   

samhällelig  Vid Skivedsskolan, en dryg kilometer väster om planområdet, finns såväl 
förskola som förskoleklass och årskurs ett till sex. Högstadium finns vid 
Forshaga lärcenter i centrala Forshaga. Viss gymnasieutbildning erbjuds 
vid Forshagaakademin. I centrala Forshaga finns även en vårdcentral. 

kommersiell  I centrala Forshaga finns god tillgång till kommersiell service. En mindre 
livsmedelsbutik finns även i Skived. 

Friytor   

rekreation, lek 
och naturmiljö 

 Området ligger både nära stora skogsområden i söder och nära Klaräl-
ven i norr. Även inom planområdet finns tillgång till naturmark lämplig för 
lek. 

Organiserade friluftsområden, med motionsspår och liknande, finns bl.a. 
vid hembygdsgården strax söder om planområdet samt vid Sisugården, 
cirka fyra kilometer mot nordväst. Idrottsplats med fotbollsplaner och 
ishall finns i centrala Forshaga. 

Närmste kommunala lekplats ligger vid Bengtsbolsvägen i anslutning till 
planområdet. 

Trafik   

biltrafik  All trafik till området tas in från Långgatan/väg 720 och Enåsgatan till 
Högbrogatan. Högbrogatans kapacitet är begränsad men bedöms klara 
det trafiktillskott ett genomförande av planen medför. Varje ny bostad 
beräknas generera fyra till sex trafikrörelser per dag vilket totalt ger un-
gefär 100-120 nya trafikrörelser. Majoriteten av dessa trafikrörelser 
kommer att ske på västra delen av Högbrogatan och berör därför inte 
befintlig bebyggelse i Bengtsbol öster om planområdet. 

parkering  All parkering ska ske på kvartersmark, dvs. inom den egna fastigheten. 

kollektivtrafik  Värmlandstrafiks linje 612 Forshaga-Östra Deje passerar på väg 720 
omedelbart norr om planområdet. Denna trafikeras endast vardagar och 
turtätheten är gles. 

För mer frekvent busstrafik hänvisas till linje 601 Karlstad-Skived-
Forshaga-Deje som har hållplats vid affären i Skived samt i centrala 
Forshaga och till linje 602 Forshaga-Ilanda-Karlstad med hållplats i cen-
trala Forshaga. 
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gång- och cy-
keltrafik 

 Via Kullagatan står planområdet i förbindelse med gång- och cykelleden 
Klarälvsbanan som går från Karlstad, förbi Forshaga centrum och vidare 
mot Hagfors. Ytterligare en gång- och cykelanslutning till Klarälvsbanan 
kommer att skapas i västra delen av planområdet. 

Från planområdet in till Forshaga centrum är det cirka två kilometer 
längs Klarälvsbanan. Denna erbjuder även en trafiksäker skolväg för de 
elever som går på Skivedsskolan. 

Störningar   

buller  Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur för det nationella miljöarbe-
tet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Regeringen 
beslutade 2012 om preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
miljömålssystemet, bl.a. för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En 
del av miljökvalitetsmålet precisering handlar om att människor inte ska 
utsättas för skadliga ljudnivåer såsom trafikbuller. Vidare är besvär av 
trafikbuller en av flera indikatorer som används för uppföljning av miljö-
kvalitetsmålet. 

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns be-
stämmelser om riktvärden för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid 
bostadsbyggnader. 

Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 

vägtrafik  Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska i normalfal-
let 60 dBA ekvivalent ljudnivå vara högsta bullernivå vid en bostads-
byggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vara högsta bullernivå vid en uteplats om en sådan ska anord-
nas i anslutning till byggnaden. 

För att få en uppfattning om bullersituationen i förhållanden till trafiken på 
Långgatan (väg 720) har Tyréns bullerberäkningsprogram Nordic Road 
Noise använts. För att få lite marginal har ÅDT satts till 2000 fordon. 
Hastigheten är den skyltade, dvs. 70 km/h och andelen tung trafik är satt 
till 6 procent, se figur nedan. Ljudnivåerna har sedan beräknats för olika 
avstånd från vägmitt enligt tabell nedan. 
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Avstånd från  
vägmitt (m) 

Ekvivalent  
ljudnivå (dBA) 

Maximal  
ljudnivå (dBA) 

15 60 80 

20 57 78 

25 55 75 

30 53 72 

35 52 70 

40 51 68 

Som framgår av tabellen uppnås godkända ekvivalentvärden på ett av-
stånd av cirka 15 meter från väggmitt och godkända maximala värden 
cirka 35 meter från vägmitt. 

Bedömningen görs att det går att placera fastighetsgräns till fastigheter 
avsedda för boende på ett avstånd av cirka 20 meter från vägen och 
ändå uppnå godkända ekvivalentvärden vid fasad samtidigt som det är 
möjligt att anlägga en uteplats som uppnår godkända maximala värden 
inom fastigheten. Väg 720 löper dessutom norr om planerad bostadsbe-
byggelse varför skyddad uteplats kan placeras i söderläge. 

I planen ligger närmaste fastighetsgräns för bostadsfastighet cirka 40 
meter från vägmitt väg 720. 

De låga trafikmängderna och den låga hastigheten (skyltad hastighet är 
50 km/h) gör att de ekvivalenta bullernivåerna längs Högbrogatan be-
döms understiga riktvärdet i förordningen med god marginal. Vad gäller 
maximala bullernivåer så finns det inga målpunkter för tung trafik inom 
eller bortom planområdet (Högbrogatan är en återvändsgata). De tyngre 
fordon som regelbundet trafikerar Högbrogatan är servicefordon som 
t.ex. sopbil och snöröjningsfordon. Utan tung trafik indikerar Nordic Road 
Noise att godkända värden för maximala bullernivåer uppnås 15 meter 
från väggmitt, dvs. cirka tio meter in på tomtmarken för de bostäder som 
ligger i anslutning till gatan. Sänks hastigheten på gatan från 50 till 30 
km/h uppnås godkända värden för maximala bullernivåer på mindre av-
stånd än 10 meter från vägmitt under för övrigt samma förhållanden. 

verksamheter  Inom den mark norr om väg 720 som är planlagd för industriändamål 
finns en fastighet, Norra Skived 4:3, som används för lager- och kontors-
ändamål. Avståndet mellan denna fastighet och den planerade bostads-
bebyggelsen är som minst knappt 60 meter. 

Bedömningen görs att nuvarande verksamhet på Norra Skived 4:3 i 
dagsläget inte är störande för den planerade bostadsbebyggelsen. För 
att skydda bostadsbebyggelsen mot störning orsakad av förändrad verk-
samhet på Norra Skived 4:3 införs bestämmelse om högsta tillåtna ljud-
nivåer enligt Boverkets rapport 2015:21, Industri- och annat verksam-
hetsbuller vid planläggning och bygglovprövning av bostäder – en väg-
ledning. Här anges att högsta ljudnivå från verksamhet vid en bostadsfa-
sad inte får överskrida: 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå vardagar dagtid kl. 06.00-18.00, 

• 45 dBA ekvivalent ljudnivå övriga tider, och 

• 55 dBA maximal ljudnivå nattetid kl. 22.00-06.00. 
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Skulle verksamheten på Norra Skived 4:3 ändras i en framtid möjliggör 
planen uppförande av ett bullerskydd söder om väg 720. Skyddet ska 
uppföras om ljudnivåerna från verksamheten överstiger de värden som 
angivits i Boverkets rapport 2015:21 och som är reglerade med bestäm-
melse i planen. 

vibrationer  Det bedöms inte vara någon risk för vibrationer inom planområdet så 
länge vägbanan på väg 720 är i gott skick. 

elektriska och 
magnetiska fält 

 I sydväst gränsar planområdet till en kraftledning på 36 kV. I gällande 
översiktsplan, Översiktsplan 2010, har kommunen listat vilka skyddsav-
stånd som ska gälla mellan kraftledningar och bostäder för att magnets-
fältsnivån ska understiga det beslutade riktvärdet på 0,2 µT. Skyddsav-
ståndet varierar med spänningen i kraftledningen. För kraftledningar med 
spänningen 30 kV är skyddsavståndet 35 meter. 

Enligt Ellevio som äger kraftledningen så krävs med dagens belastning 
(2018-03-20) av ledningen ett skyddsavstånd på 13 meter från närmaste 
ledare för att understiga ett magnetfältsvärde på 0,2 µT. Denna belast-
ning kan dock komma att öka i framtiden varför behovet av skyddsav-
stånd kan komma att öka. Ellevios bedömning är att 35 meters skydds-
avstånd räcker för att klara riktvärdet även om belastningen ökar. 

Ovanstående innebär att bostäder inte får uppföras närmare kraftled-
ningen än 35 meter. I planen tryggas detta genom att endast komple-
mentbyggnader tillåts på den del av bostadsmarken som ligger närmre 
kraftledningen än 35 meter. 

Teknisk för-
sörjning 

  

dricks- och 
spillvatten 

 Kommunala dricks- och spillvattenledningar finns inom området. 

dagvatten  Dagvatten ansluts till det kommunala dagvattennätet. 

värme  Fjärrvärme finns inte tillgängligt öster om Klarälven i Forshaga. Upp-
värmning planeras genom individuella lösningar. 

el  Ledningar finns inom området. 

Ellevio är nätägare. 

tele, data  Ledningar finns inom området.  

Skanova och Forshaga fibernät är nätägare. 

markreservat för 
underjordiska 
ledningar 

 I plankartan har markreservat för underjordiska ledningar, u-områden, 
lagts ut. Lägena för dessa u-områden är i några fall ungefärliga då vissa 
av ledningsägarnas ritningsunderlag inte visar ledningarnas faktiska lä-
gen utan snarare är en schematisk illustration av ledningsstrukturen. 
Ledningsanvisning är därför nödvändigt för att bestämma ledningarnas 
faktiska lägen i samband med projektering och bygglov. 
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avfall  Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfalls-
plan. 

Kommunens återvinningscentral finns vid Kvarntorpsgärdet ungefär fem 
kilometer norr om planområdet. 

Närmaste återvinningsstation ligger i Skived cirka en kilometer väster om 
planområdet. 

Konsekvenser 
av planens 
genomförande 

 Planläggningen innebär att ett öppet område som tidigare använts som 
fotbollsplan kommer att tas i anspråk för sju till tio tomter för enbostads-
hus. De nya bostäderna kommer att ligga avskilt i förhållande till befintlig 
bebyggelse längs Högbrogatan. Bedömningen görs att bebyggelsen kan 
uppföras i upp till två våningar utan att landskapsbilden påverkas nämn-
värt. 

I övrigt bekräftas Högbrogatans nuvarande sträckning vilket får konse-
kvenser för den mark som sedan tidigare är planlagd för bostäder men 
som ännu inte bebyggts. Placeringen av de planerade tomterna ändras 
till viss del och en tidigare planerad lekplats utgår. Vidare blir det möjligt 
att uppföra en rad nya bostäder längs Högbrogatans norra sida. 

Ett plangenomförande beräknas ge cirka 100-120 nya trafikrörelser per 
dygn på västra delen av Högbrogatan. Den del av planområdet som är 
planlagd för bostadsbebyggelse klarar ett beräknat högsta flöde i Klaräl-
ven/Noransbäcken utan att översvämmas. Infarten från Högbrogatan 
behöver dock höjas för att klara tillgängligheten redan vid ett 100-
årsflöde. 

  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande  Detaljplanen upprättas med standardplanförfarande. 

Tidsplan 
planprocessen 

  

Beslut om samråd 

 

MBN maj -18 

  Samråd med berörda samt remiss till myndigheter 
och kommunala nämnder 

juni -18 

  Beslut om granskning augusti -18 

  Granskning september -18 

  Godkännande för antagande MBN november -18 

  Antagande KF november -18 

  Laga kraft december -18 

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

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

 Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomföran-
detid 

 Genomförandetiden är satt till fem (5) år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 

Ansvarsför-
delning 

 Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 

- försäljning av erforderlig mark, 

- initiering av fastighetsbildning, 

- förbindelsepunkter för VSD-ledningar, 

- iordningställande av infrastruktur, och 

- bygglovsprövning. 

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

- förvärv av erforderlig mark, 

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

- nybyggnadskarta, 

- anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, 

- utsättning, och 

- uppförande av bebyggelsen och iordningsställande av tomtmark. 

Avtal  Det har inte bedömts nödvändigt att upprätta några särskilda avtal med 
anledning av planläggningen. 

Tillstånd och 
dispenser 

 Strandskyddet behöver upphävas inom delar av planområdet, se avsnit-
tet Strandskydd ovan. 

  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

  Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder 
kan genomföras. 

Rätten till underjordiska ledningar ska tryggas genom ledningsrätt. De u-
områden som lagts ut i planen är dock ungefärliga då vissa av lednings-
ägarnas ritningsunderlag inte visar ledningarnas faktiska lägen utan sna-
rare är en schematisk illustration av ledningsstrukturen. 

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

Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. 
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EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen kommer att få kostnader för fastighetsbildningsåtgärder samt 
för utbyggnaden av gator och VSD-ledningar inom området. I övrigt 
kommer inte kommunen att ha några direkta kostnader för planens ge-
nomförande. 

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

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Kompletterande geoteknisk undersökning kommer att krävas i samband 
med bygglovsprövningar såvida det inte bedöms onödigt med hänsyn till 
projektets ringa omfattning eller andra omständigheter. 

Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med 
bygglovsprövning. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Vid upprättandet av planbeskrivningen har stadsarkitekt Jan Erik Eng-
ström och samhällsplanerare Nicole Nelson Nyrén på Forshaga kommun 
medverkat. 

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Från KLARA arkitekter har även landskapsarkitekt Lina Bergkvist Skin-
ner medverkat.

20XX-XX-XX 

Johan Stenson 

planeringsarkitekt 



Detaljplan för VÄSTRA BENGTSBOL 
(del av Skived 42:1 m.fl.) 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

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

Fastighetsägarna enligt förteckningen nedan har bedömts ingå i sam-
rådskretsen, avgränsning se kartbilaga. 
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Detaljplan för VÄSTRA BENGTSBOL 
(del av Skived 42:1 m.fl.) 

BEHOVSBEDÖMNING 

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

  

ALLMÄNT 
  

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

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

Följande modell för behovsbedömning av planförslaget har tillämpats. 

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

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

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

De geotekniska undersökningar som checklistan refererar till bifogas 
som bilagor enligt följande: 

Bilaga 2 utgörs av Bengtsbol, Översiktlig geoteknisk undersökning, 
VIAK, 1981-12-21 och bilaga 3 av PM-geoteknik, Forshaga, nya tomter 
Högbrogatan, Sweco, 2018-03-07. 

Kunskaperna från ovanstående undersökningar har inarbetats i planför-
slaget. 
 



BILAGA 1 
 

Detaljplan för VÄSTRA BENGTSBOL 
(del av Skived 42:1 m.fl.) 

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING 

PLANDATA 

Berörda fas-
tigheter 

 
Forshaga 1:189, 1:190, Skived 46:1, S:17, S:18 och S:19 samt del av 
Skived 42:1, Norra Skived 4:1, Södra Skived 1:220 samt del av Södra 
Skived del av 1:40 

Markägare 
 

Forshaga kommun (Skived 42:1) och privata markägare 

Planens 
syfte 

 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra fem till tio frilig-
gande enbostadshus på den före detta fotbollsplanen i östra delen av 
planområdet samt att bekräfta Högbrogatans nuvarande sträckning 
planmässigt i västra delen av planområdet. I västra delen av planområ-
det anpassas även redan planlagd mark för bostäder efter Högbrogatans 
befintliga sträckning. 

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

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

 
JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Planområdet ligger cirka 200 meter söder om Klarälven som genom 
Forshaga är av riksintresse för naturvården (Klarälvens nedre lopp). 
Planområdet avskiljs från älven av väg 720. Strax söder om planområdet 
löper Klarälvsbanan som är av riksintresse för friluftslivet. Bedömningen 
är dock att inget av riksintressena kommer att påverkas av ett plange-
nomförande. 

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

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten. 
Exploateringen är av begränsad omfattning och bedöms inte påverka 
möjligheten att uppnå MKN för utomhusluft. 
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7 kap. MB 
skydd av 
områden 

 JA (X)  NEJ ( ) 

kommentar  Planområdet ligger delvis inom område som berörs av det generella 
strandskyddet på 100 meter. Dessa delar är dock utpekade som LIS-
område i kommunens LIS-plan varför skäl finns för att upphäva strand-
skyddet. 

I övrigt berör planläggningen inget skyddat område enligt 7 kap. 

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

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Det finns enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök inga fornläm-
ningar eller andra kulturhistoriska lämningar inom området.  

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

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Internation-
ella konvent-
ioner 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Högt natur-
värde 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Ekologiskt 
känsligt om-
råde 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

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

Geologiska 
förhållanden 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Marken består av sand, lera, silt samt fyllningsmaterial. Enligt MSBs 
översiktliga karteringar finns förutsättningar för skred inom vissa delar av 
området. Tidigare geotekniska undersökningar finns för delar av områ-
det. 
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Markförore-
ningar 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Enligt länsstyrelsens webgis finns inga potentiellt förorenade områden 
inom eller i närheten av planområdet. 

Marken i västra delen av planområdet har tidigare använts som kolupp-
lag och enligt SGU:s jordartskarta finns även fyllnadsmassor inom detta 
område. 

Luft eller 
klimat 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Grund- eller 
ytvatten 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  Delar av planområdet är låglänta och kommer att påverkas vid ett beräk-
nat högsta flöde i Klarälven. Även infarten från Högbrogatan till de plane-
rade bostäderna i östra delen av planområdet är lågt belägen och måste 
höjas för att inte översvämmas vid höga flöden. 

Växt- eller 
djurliv 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - -- 

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

Stads- eller 
landskaps-
bild 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Miljöpåver-
kan från 
omgivningen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

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

Buller eller 
vibrationer 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Ljus, skarpt 
sken eller 
skugga 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 
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Utsläpp av 
miljö- eller 
hälsofarliga 
ämnen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Elektriska 
eller magne-
tiska fält 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Radon  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  I den kommunövergripande radonkarteringen från 1990 är huvudelen av 

planområdet utpekat som låg- eller normalriskområde. 

Transporter 
eller hante-
ring av far-
ligt gods 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

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

Avsevärd 
förändring 
av mark- 
eller vat-
tenanvänd-
ningen 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Naturresur-
ser 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Kommuni-
kationer 

 JA ( )  NEJ (X) 

kommentar  - - - - 

Rekreation  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  Delar av området används för spontan motorcross-/endurokörning. 

Denna möjlighet kommer att upphöra vid ett plangenomförande. 

Naturmiljö  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - - 
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Kulturmiljö  JA ( )  NEJ (X) 
kommentar  - - - - 

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

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

 
 

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

Bedömningen också att de tidigare genomförda geoteknisk undersök-
ningar ger tillräckliga kunskaper för detaljplaneskedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad 
2018-04-18 

Johan Stenson 
planförfattare 
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