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1 BAKGRUND OCH SYFTE

En anhållan om planbesked inkom till kommunen 2018-10-10. Exploatören har 
för avsikt att etablera en ny handelsbyggnad söder om Biltema med riktning in 
mot den tidigare campingen. Den nya detaljplanen innebär inte en ökad 
byggrätt utan enbart möjliggöra den önskade byggnationen på idag prickad- 
och plusmark i västlig riktning.

Syftet med detta plan-PM är att utreda möjligheterna till en ny detaljplan för 
området och belysa vad som under planprocessens gång behöver utredas vidare. 
Det är också menat till att begrunda beslutet att inleda ett planarbete.

2 PLANOMRÅDE

Området avgränsas i väst av riksväg 61 och i norr av Charlottenbergsvägen. 
I skissen ligger byggnaden delvis på oetablerad mark och delvis på den 
tidigare campingen.  Söder om planområdet ligger Brännvålsmossen. 

I området idag finns befintlig verksamhet i området i form av handel och 
bensinmack. En lokalgata har anordnats från Charlottenbergsvägen för att 
nå handelsområdet där parkeringar finns anordnade.

Planen syftar till att möjliggöra en byggnation i västlig riktning med 
kvarstående byggrätt (7000 m2) som finns i gällande detaljplan, som idag 
omfattas av prickad och plusmark. 

Större delen av området ägs av Thon Property AB, då fastigheterna Kojan 2 
och 3. Kojan 4 ägs av Buffin Real Estate Sweden AB. Omkringliggande 
mark i norr och syd är i kommunal ägo.

Trafikverket är huvudman för riksväg 61.

3 GÄLLANDE PLANER

I kommunens fördjupade översiktsplan för Charlottenberg (2009) är 
området utpekat för handel. Bebyggelses omfattning och höjd ska prövas i 
en eller flera detaljplaner, liksom områdets avgränsning söder mot 
våtmarken.
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Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner; Stadsplan för Nolby 
1:38 och del av Kojan (laga kraft 1985-11-08) och Detaljplan för del av 
Eda Nolby 1:38 och Kojan 2 (laga kraft 2015-11-25). Stadsplanen omfattar 
campingområdet och syftar till en utökning av motellområdet för att 
möjliggöra husvagnsuppställning och byggande av enklare 
övernattningsstugor. Väster om riksvägen tillkommer ett område för 
bensinstation. Genomförandetiden för stadsplanen har utgått.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett köpcentrum om 
upp till 14 000 m² med tillhörande ytor för parkering och leverans. 
Genomförandetiden för detaljplanen utgår om fem år från lagakraftdatum, 
alltså 2020-12-28. Totalt finns en byggrätt på 14 000 m², där det kvarstår ca 
7000 m².

4 VIKTIGA BEHANDLINGSFRÅGOR

• Genomförandetiden har inte utgått vilket innebär att alla berörda 
fastighetsägare måste godkänna att en ny detaljplan tas fram. I 
medföljande skiss ligger byggnaden placerad på annan 
fastighetsägares mark, vilket bör ses över. 

• Etableringen får inte förvärra trafiksituationen på varken riksvägen 
eller Charlottenbergsvägen. Eftersom en ny infart till 
handelsområdet har anlagts ska nya trafikutredningar kompletteras 
utifrån nuvarande förutsättningar.

• Brännvålsmossen har givits klass 3, vilket motsvarar sumpskog med 
vissa naturvärden. Vissa delar av mossen har blivit markerade av 
Skogsstyrelsen som sumpskog och Brännvålsmossen bör därför 
skyddas i detaljplanen i högsta möjliga mån. Befintliga utredningar 
kan användas för att beskriva planens konsekvenser för 
naturvärdena. Det bör även utredas hur gröna korridorer kan 
anläggas för att inte hindra den gröna infrastrukturen. 

• Dagvattenutredningar bör kompletteras. Det bör även framgå hur 
öppna lösningar kan användas för att hantera dagvattnet från både 
byggnader och hårdgjorda ytor. I denna bör en skyfallskartering 
genomföras.

• Riksväg 61 är rekommenderad väg för farligt gods. Länsstyrelsen i 
Värmland hänvisar till Länsstyrelsen i Dalarnas läns ”Vägledning 
för planläggning intill transportleder för farligt gods”. I denna bör 
handel placeras 70-150 m från riskkällan.

• Geotekniska utredningar finns för delar av området, de behöver 
kompletteras.

• Bensinmacken är av Länsstyrelsen utpekat som ett potentiellt 
förorenat område, men har ingen riskklassning. Ska åtgärder 
genomföras vid bensinmacken bör detta utredas vidare.
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PLANFÖRFARANDE

Planarbetet föreslås genomföras med standardförfarande då den inte strider 
mot kommunens översiktsplan.

5 FÖRSLAG TILL BESLUT

Plan- och fastighetssektionen föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att ge 
positivt planbesked och uppdra Plan- och fastighetssektionen att starta ett 
planarbete med standardförfarande.

6 PLANFÖRFATTARE

Detta plan-PM har sammanställts av Elin Fredriksson, Samhällsplanerare.
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