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1 INLEDNING
1.1 PLANENS BAKGRUND

2014-10-23 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att ge 
samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag att planlägga den kommunalägda 
marken vid Vrångsälven. Även Eda Bostads styrelse uppdrog 
samhällsbyggnadsverksamheten 2017-12-08 att påbörja ett detaljplanearbete 
efter önskemål från Pensionärs- och tillgänglighetsrådet gällande 
trygghetsboende i området. 

Planarbetet avser möjlighet att möjliggöra trygghetsboende i ett attraktivt 
läge och detaljplanen bör även medge vanliga bostäder, samlingslokaler och 
liknande.

1.2 PROGRAM TILL DETALJPLAN

Planprogrammet syftar till att på en övergripande nivå utreda planområdets 
vidare utveckling och fungera som ett underlag för ett vidare planarbete. 
Programskedet är frivilligt och anses det att det inte är nödvändigt kan 
detaljplanearbete påbörjas direkt. 

Tillhörande planhandlingar:
• Programskiss
• Markägarförteckning

Övriga handlingar av intresse:
• Behovsbedömning
• Geoteknisk utredning, 2007 (SWECO) och 2015 (Bohusgeo)
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1.3 PLANENS SYFTE

Planens syfte är att möjliggöra bostäder i närhet till handelsområdet för att 
komplettera tätortens gestaltning samt möta kommunens behov på 
trygghetsboende och bostäder.

1.4 PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med 
granskning enligt PBL 2014:900, kapitel 5.

Preliminär tidplan
Program april 2017
Samrådsskede juli 2017
Granskning oktober 2017
Antagande december 2017
Laga kraft januari 2018

1.5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planförfattare är samhällsplanerare Elin Fredriksson. I planarbetet har även 
miljöchef Mats Rydström, miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofi Eklund, tf. 
gatuchef Susanna Holmgren medverkat.

1.6 PLANDATA OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Planområdet omfattar hela Nolby 1:11, 1:14  och del av 1:38 samt Torpet 5 
som idag ägs av kommunen.
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2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
2.1 PLANUPPDRAG

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-23 §124 att utföra en 
markundersökning i planområdet för att sedan gå vidare med planläggning 
av bostäder i form av trygghetsboende.

2.2 ÖVERSIKTLIGA PLANER
I kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) över Charlottenberg, laga 
kraft 2009-07-13 är området utpekat som utredningsområde (U2) där 
flertalet markanvändningar är tänkbara. Ny detaljplan behöver upprättas 
enligt FÖP:en.

2.3 DETALJPLANER, 
OMRÅDESBESTÄMMELSER 
OCH FÖRORDNANDEN
Den nya planen ersätter del av 
gällande detaljplan SPL 17-CHA-314 
Förslag till ändring och utvidgning  
av stadsplanen för Västra delen av 
Charlottenbergs M:E, laga kraft 
1962-07-18. Största delen av 
planområdet är planlagt som park- 
eller planteringsmark och området 
kring vattenverket är planlagt som 
område för industri- respektive 
småindustriändamål. Strandskyddet 
är i gällande plan upphävt.

2.4 ÖVRIGA PROGRAM OCH POLICYS
Området påverkas inte av några andra kommunala program och policys. Ett 
bostadsförsörjningsprogram är under framtagande.

2.5 BEHOVSBEDÖMNING
Enligt genomförd behovsbedömning anses att planområdet inte har en 
betydande miljöpåverkan och en MKB behöver inte genomföras. Frågor 
som bör belysas vidare i planarbetet är:

• Geotekniska förutsättningar för nybyggnation
• Naturvärden inom planområdet
• Omgivningsbuller

2.6 RIKSINTRESSEN
Området påverkar inte något riksintresse.
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2.7 SKYDDAD NATUR- OCH KULTURMILJÖ
Vrångsälven ansågs 2008 av Fiskeriverket, numera Hav- och 
vattenvårdsverket som nationellt värdefull då den innehöll flodkräfta. Älven 
drabbades under hösten 2016 av kräftpest och beslutades som pestsmittad av 
Länsstyrelsen i augusti samma år. 

2.8 STRANDSKYDD
Området har varit planlagt sedan 1964 och strandskydd har inte införts i 
området. Vid upprättande av ny detaljplan återinträder strandskyddet och för 
Vrångsälven gäller det generella strandskyddet på 100 meter. Större delen av 
området hamnar då inom strandskyddet.

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. 
Detaljplanen föreslår att upphäva strandskyddet kvartersmarkerna och 
parkmark. Att upphäva strandskyddet genom en detaljplan förutsätter att det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18C-d §§ i miljöbalken. Vid prövning om 
upphävande får endast något eller några av de sju skälen nedan beaktas:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 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 intresse 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 landsbygdsutveckling i 
strandnära läge.

Upphävandet förutsätter även att djur- och växtlivet inte påverkas på ett 
oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandlinjer inte 
försämras. Intresset för att ta området i anspråk måste också väga tyngre än 
strandskyddsintresset.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är enligt 2 kap. 3 § 
Plan- och bygglagen ett allmänt intresse. Liksom i många andra kommuner 
råder bostadsbrist i Eda kommun, och störst tryck på bostadsbeståndet ligger 
i Charlottenberg. Därför är det angeläget att tillskapa byggbar mark för 
bostäder i attraktiva lägen inom tätorten. Området är även redan 
ianspråktaget då det är utfyllt av jordmassor och omgett av redan 
ianspråktagen mark.

Exploatering i området leder till en förtätning av tätorten vilken kan 
komplettera tätortens stadsbild och gestaltning. Planområdet bedöms vara en 
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naturlig förtätning som binder ihop den  nuvarande separationen mellan 
handelscentra och bostadsområdet och medför en naturlig övergång mellan 
de två områdena. Ianspråktagandet av området medför också en ökad 
möjlighet för allmänhetens tillgång till strandlinjen.

Sammantaget bedöms ett upphävande av strandskyddet inte påverka 
strandskyddets syften och vidare bedöms intresset att ta i anspråk området 
för att tillgodose ett allmänt intresse väga tyngre. 

2.9 SERVITUT, RÄTTIGHETER OCH SAMFÄLLIGHETER
Området omfattas av en ledningsrätt, 17-Å-5897.1 och två servitut, 
17-EDA-1167.1 och 17-EDA-999.1. Outredda kommer framgå från 
Lantmäteriets fastighetsbeteckning under detaljplaneprocessen.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
3.1 MARK OCH VEGETATION 

Området utgörs av en skogbeklädd platå som gränsar till Vrångsälven i norr 
och väster. Till söder gränsar området till ett handelsområde och bostäder i 
väst. Nivåerna är relativt plana och ligger kring ca +113 till +114 närmast 
Vrångsälven och inom det uppfyllda området ligger marknivåerna mellan 
+115 till +115,5.1

I anslutning till älven slutar marken och bottennivån uppgår till mellan +108 
och +110. I nordvästa delen finns det i älven ett djupare parti som sannolikt  
ligger till följd av erosion.

Planområdet har minst 30 år tillbaka i tiden används som upplag för 
jordmassor och därmed fyllts ut i planområdets södra del.

3.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

SWECO utförde 2007 en geoteknisk undersökning för kv. Pumpen avseende 
en ny detaljplan i området. Undersökningen syftade till att översiktligt 
kartlägga jordlager- och grundvattenförhållanden och därmed ge de 
geotekniska förutsättningarna för fortsatt detaljplanearbete.

Översta lagret i den södra delen av området består av lös till medelfast 
lagrad fyllning av blandade jordmassor, grus, sand och silt. Inom övriga 
delar återfinns ett tunt mulljordstäcke. Under detta finns naturligt lagrad jord 
som utgörs av finkorniga sediment ovan fast friktionsjord på berg. Härunder 
återfinns lös till halvfast lera som underlagras av fast friktionsjord, morän.

Naturligt lagrad jorden till följd med sitt siltinnehåll är mycket flytbenägen 
vid vattenmättnad och mekanisk påverkan. Också är den mycket tjälfarlig.

1 SWECO, 2007
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En ny geoteknisk undersökning utfördes 2015 av Bohusgeo för att klarlägga 
jordlagerförhållanden och översiktligt bedöma grundläggningsförhållandena 
för en detaljplan inom Nolby 1:11. Gällande släntstabilitet bör bebyggelse 
läggas på ett avstånd där den ej bedöms beröras av ett eventuellt skred, och 
bör ligga inom den streckade markering som ses i bilden nedan.

Även GC-väg bör läggas inom denna markering. För att kunna utnyttja mer 
mark för bebyggelse krävs förstärkningsåtgärder i form av tryckbank, 
avschaktning eller en kombination av dessa. Ytterligare undersökningar bör 
då utföras för att klarlägga de geotekniska förhållandena efter ingreppen.

I områdets södra del har massor med en tjocklek mellan 1-3 meter. I 
samband med byggnationen bör fyllningens förekomst kontrolleras för att 
bedöma förutsättningarna för grundläggning för de enskilda byggnaderna.

3.3 FÖRORENAD MARK
Enligt Länsstyrelsen finns ett potentiellt förorenat område efter en 
glasindustri utpekat på fastigheten Torpet 5. Området har klassats som 
måttlig risk. I gällande plan medger planen bostäder på fastigheten och 
programförslaget planeras istället som grönområde.

De massor har körts till området efter olika gatuprojekt innehåller allt från 
stubbar, buskar och jordmassor. De bedöms inte vara förorenade.
Det finns inga vidare anledningar att misstänka förekomsten av 
markföroreningar i resterande delar av planområdet då de inte nyttjas för 
någon miljöpåverkande verksamhet.
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3.4 RADON
Marken klassas som lågradonmark och kräver inga specifika åtgärder.

3.5 FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMINNEN
Området har inga kända fornlämningar. Alla fornlämningar är skyddade av 
kulturminneslagen vare sig de är kända eller okända. Påträffas 
fornlämningar eller misstänkta sådana i samband med exploatering eller 
andra arbeten skall Länsstyrelsen kontaktas.

PROGRAMHANDLING



Eda kommun
Datum

2017-03-31
 

 
Sida

11(21)

4 BEBYGGELSEOMRÅDEN
4.1 BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH GESTALTNING

Området är idag ett naturområde mitt bland ianspråktagen mark. Sydväst om 
planområdet ligger Charlottenbergs shoppingcenter byggt 2006 med 
personalparkering. Intill köpcentret ligger ett hotell byggt 2009. Norr om 
området på andra sidan Vrångsälven ligger Morast Handelsplats byggt 2014. 
Inom planområdet finns ett gammal vattenverk som inte är i bruk. Riksväg 
61 ligger cirka 260 meter västerut. I östlig riktning finns bostäder i from av 
friliggande småhus med varierande nybyggnadsår mellan 1938-1984. 
Samtliga är anslutna till det kommunala VA-nätet.

Nya byggnader och anläggningar bör anpassas till omgivningen och 
naturmark bör i största möjliga mån bevaras utefter genomförd 
naturvårdsinventering. Materialval, detaljer och kulörer prövas i bygglovet 
och ska ta hänsyn till närmiljön.

Den nya planen syftar till att möta kommunens bostadsbehov som ses som 
ett angeläget allmänt intresse. Intill bostäderna ska någon typ av parkmark 
anläggas som är menad till att brukas både allmänheten och boende i 
området.

4.2 OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

Offentligt service såsom kommunkontor, skola, förskola, buss- och 
tågstation, vårdcentral, äldreomsorg och bibliotek finns på andra sidan 
Värmlandsbanan mindre cirka 900 meter bort. 

Kommersiell service såsom handel finns inom gångavstånd intill 
planområdet. 

4.3 TILLGÄNGLIGHET

Nytillkommande byggnader och tomter ska tillgängliggöras för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

Genom att anlägga nya gång- och cykelvägar (GC-vägar) inom planområdet 
ökar områdets tillgänglighet och fler får tillgång till både strandlinjen och 
planområdet.
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5 FRIYTOR
5.1 LEK OCH REKREATION

Området ligger inom gång- och cykelavstånd till Tallmons naturreservat 
samt ishallen. Även konstgräsplan finns tillgänglig på Gunnarbyskolan cirka 
en kilometer från planområdet. 

Programförslaget möjliggör nya möjligheter för allmänheten till lek och 
rekreation genom åtkomst till området. Parkområdet bör ses som en 
samlingsplats för gammal som ung och vara tillgänglig för alla. 

5.2 NATURMILJÖ OCH PARKMARK

Planen medför att tidigare obebyggd mark tas i anspråk. Idag består området 
till stor del av orörd naturmark med mycket träd och sly. Detta gör området 
är svårtillgängligt för allmänheten att tillträda. Genom att möjliggöra GC-
vägar i området kan allmänheten lättare få tillgång till området. 

För att skapa en vacker miljö för de boende samt en vacker samhällsbild bör 
området längst vattnet anläggas som parkmark. Anläggandet kräver stora 
markåtgärder och ett skötselplan kan behöva tas fram.

Inom kvartersmark bör det finnas möjligheter till en allmän odling som 
sköts av boende i området.

Inspirationsbild från Hyde Park, London 
(Bildkälla: Pinterest)
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6 VATTENOMRÅDEN
Vrångsälven ligger i anslutning norr om området. Älven blev 2008 klassad 
som nationellt värdefull ur fiskesynpunkt av Fiskeriverket, numer Havs- och 
vattenmyndigheten. Anledningen är att det finns flodkräfta i älven. 
Länsstyrelsen beslutade 2016-08-08 att förklara Vrångsälven och Billan som 
pestsmittad. Beslutet gäller till och med 2018-08-07.

Strandskyddet upphör att gälla för hela planområdet, som tidigare har 
nämnts i avsnittet om strandskydd och strider inte mot strandskyddets 
syften.

Planförslaget har ingen påverkan på vattenområden.

7 GATOR OCH TRAFIK
7.1 GATUNÄT, GÅNG-, CYKEL OCH MOPEDTRAFIK
En GC-väg passerar förbi planområdet som knyter ihop området med 
Tallmons naturreservat på västra sidan riksväg 61 och östra sidan om 
Värmlandsbanan där Charlottenbergs centrum ligger. Skolgatan och 
Älvgatan passerar också planområdet. En grusväg leder in till det tidigare 
upplaget bakom det gamla vattenverket.

Nya GC-vägar bör anordnas för att möjliggöra allmänhetens tillgång till 
området. Detta gör också området mer tillgänglighetsanpassat än i nuläget. 
Anläggandet av gång- och cykelväg stöds i kommunens fördjupade 
översiktsplan över Charlottenberg. GC- vägen bör konstrueras för att 
fungera som en barriär vid översvämning.

7.2 KOLLEKTIVTRAFIK
Buss- och tågstation finns ca 500 meter öster om planområdet. Närmast 
busshållsplats är längst Charlottenbergsvägen, söder om Tallmons 
handelsplats och ansvaras av Värmlandstrafik.

7.3 PARKERING, VARUMOTTAG OCH UTFARTER
Vid bygglovsgivning ska krav på tillräckligt antal parkeringsplatser ställas 
enligt den parkeringsnorm som kommunen antagit.
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I första hand ska parkering anordnas på den egna fastigheten. 
Parkeringsplatserna ska vara asfalterade, målade och skyltade med antalet 
platser angivet. Varje parkeringsruta skall vara minst 2,5 meter bred, 5,0 
meter lång samt ha ett utrymme minst 6,0 meter bakom. För annan 
parkering än vinkelrät hänvisas till Trafikverkets publikation Vägars och 
gators utformning (VGU) för dimensionerande mått.

Utfart placeras lämpligen vid befintligt väg in till planområdet antingen 
längst Skolgatan vid fastigheten Torpet 5 eller vid vändplan på Skolgatan.

8 STÖRNINGAR OCH RISKER
8.1 BULLER 

Bullerstörningar kan påverka människors hälsa negativt. Området är idag 
drabbat av lågfrekvent buller från kylkompressorer och komprimatorer från 
intilliggande köpcenter. Lågfrekvens buller är svårare att dämpa med 
fasadväggar och fönster och är därför en fråga som bör beaktas vid 
bygglovsskedet.  Området är även utsatt av buller från riksväg 61. Vidare 
utredningar av buller bör utföras under planprocessen för att vidta åtgärder.

Buller bör först och främst åtgärdas vid bullerkällan. Bostadsbyggnaderna 
bör vara placerade att de fungerar som bullerskydd för gemensamma 
utrymmen såsom uteplatser. Enligt kommunens översiktsplan 2014 så ska 
nybyggnationer av bostäder och verksamheter i närheten av trafikleder och 
järnväg ska Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller tillämpas. I den 
fördjupande översiktsplanen för Charlottenberg redovisas följande 
riktvärden för buller och vibrationer vid nybyggnation:

Vid platsbesök 2017-02-23 uppmättes den ekvivalenta ljudnivån mellan 
47,9- 50,8 dB(A) där de tänkta bostäderna ska placeras. Nere vid 
strandlinjen mättes den ekvivalenta ljudnivån till 52,9 dB(A). Bullernivån 
hamnar då under gränsen för de riktvärden som finns för buller vid 
nybyggnation.

8.2 VIBRATIONER

Trafikverkets riktlinje (TDOK 2014:1021) för maximala vibrationer är 0,4 
mm/s RMS inomhus. Vilket får överskridas högst fem gånger per 
årsmedelnatt. 
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Riktvärdena för markvibrationer gällande skaderisk för byggnader varierar 
med bl a grundläggningstyp, stommetyp och ingående byggmaterial samt 
markens förutsättningar. För komfortnivån är normen att
klara 0,4 mm/s RMS. Vibrationer på 0,4 - 1 mm/s RMS upplevs som en 
måttlig störning och vibrationer över 1 mm/s RMS innebär en sannolik 
störning.

Inga utredningar har gjorts angående vibrationer. Aspekten ska ändå tas i 
hänsyn vid val av grundläggning.

8.3 FARLIGT GODS 
Enligt riktlinjer2 som Länsstyrelsen i Värmland hänvisar till ska risker 
analyseras vid ny bebyggelse inom 150 meter från en farlig godsled. 

Bostäder i mer än två plan ska placeras över 150 meter ifrån en sådan led. 
Planområdet ligger ca 280 meter från riksväg 61 som är en primär 
transportled för farligt gods och bedöms därför ha tillräckligt skyddsavstånd 
från riskkällan. 

2 Farligt gods – riskhantering i fysisk planering, Länsstyrelsen Dalarnas län, 2012
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8.4 LUFTKVALITET
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Värmlands läns luftvårdsförbund, där kommuner, 
verksamhetsutövare och statliga myndigheter igår, mäter halten av 
luftföroreningar på landsbygden. De mätningar som utförts i länen visat att 
miljömålet Frisk luft inte kan uppnås till 2020.

Enligt Svenska Miljöinstitutets rapport Luftmätningar i Värmlands län 
2012-2014. Slutsatsen kring mätresultatet var att kontinuerliga mätningar 
krävs där halter överstiger NUT, nedre utvärderingströkeln.

Mätningar har utförts i Charlottenberg 2012 och 2014 längst Storgatan. En 
ny mätning pågår i skrivande stund.

Ämne Årsmedelvärde 
µg/m3

Överstiger NUT
(NUT-värde)

Halter av NO2 8,5 Nej
(20 µg/m3)

Halter av lättflyktiga 
kolväten (Bensen)

Ca 0,6 Nej
(2 µg/m3)

Bostäderna bör ha ventilationssystem som för in tillräcklig mängd uteluft 
och för bort föroreningar samt hälsofarliga ämnen.

8.5 SKRED OCH EROSION
Tidigare beräkningar påvisar att en 
detaljerad stabilitetsberäkning ska 
göras för varje enskilt objekt i 
området. En stabilitetskartering 
daterad 2003 har utförts inom 
Charlottenbergsområdet. 
Vrångsälven omges huvudsakligen 
av sand och silt på lager av lera. 
Marken är ras- och skredbenägen 
vilket ökar risken för ras och skred 
längst sluttningar och branter. 

Vidare stabilitetsberäkningar 
kommer utföras inför byggnation 
under bygglovsprocessen.
Området har i tidigare arbete med 
kommunens FÖP över 
Charlottenberg 2009 bedömts utefter 
ovanstående kartering. Ingen 
bedömning för vidare utredning har 
gjorts.
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Mindre, lätta byggnader och anläggningar bedömt generellt kunna 
grundläggas med ytligt på hel kantförstyvad bottenplatta. Större, tyngre 
byggnader och anläggningar samt konstruktioner med höga punktlaster 
fodrar djupgrundläggning med spetsbärande pålar. 

Byggnader eller anläggningar inte utföras närmare än 20 meter från krön vid 
slänt mot Vrångsälven utan att stabiliteten först beräknas och värderas.

8.6 ÖVERSVÄMNING
Olika faktorer kan orsaka översvämning och klimatförändringarna förutspås 
att orsaka både havshöjning och fler extrema vädersituationer som i sin tur 
kan orsaka översvämningar. Planområdet ligger intill Vrångsälven som 
riskeras svämma över. Vrångsälven är reglerad och kraftstationen ligger på 
fastigheten Morast 3:1, väster om planområdet. Vattenivån i Vrångsälven 
ligger vanligtvis på +111,50. Enligt gällande vattendom får hösta 
dämningshöjd vara +112,90. Vid högvatten kan dock vattnet nå upp till 
+113,40.

Enligt Stigande vatten ökar tillrinningen särskilt vintertid och även under 
hösten finns tendenser till ökning medan flödena minskar under vår- och 
sommarperioden. I tidigare arbete med kommunens LIS-plan 2014 finns en 
kartering för översvämningsrisken där hela planområdet ligger inom riskzon 
för översvämning och för att exploatera området krävs åtgärder.

Bebyggelse längst älven ska ha ett färdigt golv på +116,0. Vegetation är ett 
bra verktyg för att hantera översvämningar. Vad som kan vara viktigt att ha i 
åtanke är att vegetation inte alltid är det lämpligaste alternativet för alla 
områden då exempelvis buskar och träd kan istället utgöra ett motstånd i 
vattnet vilket i sin tur leder till att vattennivån stiger.

GC-vägar i området bör anordnas så de fungerar som barriärer vid höga 
vattennivåer. Integrerad översvämningshantering bör eftersträvas då risken 
för översvämning ses som en risk. Området bör innefatta områden som 
tillåts översvämmas som sedan återhämta sig när vattnet sedan dragit sig 
tillbaka. Exempelvis kan lekplatser eller andra offentliga platser fungera 
som en uppsamlingsplats av vatten. 

8.7 SKYDDSRUM
Det finns enligt MSB ett skyddsrum på Stationsgatan 5, söder om 
Charlottenbergs resecentrum, ca 570 m från planområdet.
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9 TEKNISK FÖRSÖRJNING
9.1 VATTEN OCH AVLOPP

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde och 
dricksvattenledning går igenom området som måste flyttas på vid 
exploatering. Spillvattenledning är dragen i områdets södra del. I 
planområdets nordöstra del finns en pumpstation för spillvatten.

I södra delen av planområdet ligger Charlottenbergs gamla vattenverk. 
Denna är möjlig att flytta på då den idag inte är i bruk. På Nolby 1:14 finns 
en lågreservoar som ses mycket viktig för Charlottenbergs 
vattenförsörjning. Omplacering av denna är mycket kostsam och frågan 
kring flytt bör utredas vidare. 

Befintliga bostadshus är anslutna till det kommunala VA nätet och nya 
anläggningar föreslås att kopplas på det kommunala nätet.

9.2 DAGVATTEN

Det finns ett dagvattenutlopp ner till Vrångsälven som kommer bland annat 
från köpcentrets hårdgjorda ytor samt från närliggande bostadsområde som 
rinner. Öppna dagvattenlösningar och LOD (lokalt omhändertagande om 
dagvatten) bör eftersträvas som även kan anläggas vackra inslag i 
planområdet.

9.3 VÄRME, EL OCH IT

Planerad bebyggelse kan anslutas till fiber, telefon och el. 

9.4 AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringen ska skötas enligt kommunens avfallsföreskrifter. 
Återvinningsstation finns på Nolbyvägen 1, ca 830 meter sydväst om 
planområdet som ansvaras av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). 
Större avfall ska slängas på Lundens avfallsanläggning.
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10 KONSEKVENSER
Planens genomförande innebär att en del av grönområdet kommer att 
omvandlas till kvartersmark. Grönytan anses inte idag ha något större värde 
som rekreationsyta då den är svårtillgänglig och med planens genomförande 
kommer fler människor ha ökad tillgång till strandlinjen vilket ökar platsens 
attraktionsvärde. Genom att fler människor vistas i området samt 
ljusuppsättning och en vackrare naturmiljö kommer platsen kännas tryggare.

Strandskyddet upphävs i och med planen, men dess syfte kommer inte att 
påverkas då strandlinjen fortfarande är tillgänglig för allmänheten.

Bristen på bostäder är stor i kommunen vilket innebär att planen är av ett  
angeläget allmänt intresse. Eftersom gång- och cykelväg redan finns i 
anslutning bör området kompletteras med nya GC-vägar. Detta medför att 
området blir mer tillgängligt för allmänheten. GC-vägar kan också utformas 
så de skyddar området vid översvämning.

Området är dock utsatt från buller från köpcentrets kylkompressorer och 
komprimatorer. Visst buller kommer även från Rv61. Åtgärder bör först och 
främst hanteras vid bullerkällan gällande kompressorer och komprimatorer. 
Växtligthet bör användas för att ha en dämpande effekt. 
Bostadsbyggnaderna bör följa de riktvärden för buller utomhus vid fasad. 
Gemensamma utrymmen såsom uteplatsen bör anläggas så byggnaderna 
fungerar som ett bullerskydd. Buller inomhus hanteras i bygglovsskedet.

Planens genomförande kräver större åtgärder gällande VA-nätet då en 
vattenhuvudledning måste flyttas på. Ställning måste också tas till om det 
gamla vattenverket, omgivande byggnad samt lågreservoar bör flyttas på. 
En omflyttning innebär att bostadsområdet kan flyttas längre ifrån 
strandlinjen och mindre områden behöver fyllas ut.
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11 GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dagen då planen vunnit laga kraft. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Planavgift
Planavgift ska tas ut enligt kommunens gällande taxa i samband med 
lovgivning enligt PBL.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen bedöms vinna laga kraft i början på 2018 och bygglov kan därefter 
beviljas.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Ansvarsfördelning
Planen genomförs av Eda kommun. Plan- och fastighetssektionen ansvarar 
för detaljplanen och bygglovsgivning.

Avtal
Eftersom kommunen genomför planen bedöms det inte krävas något 
exploateringsavtal.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning
Planen möjliggör en fastighetsreglering av fastigheterna Nolby 1:11 och 
1:14.

Servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och 
ledningsrätter
Det bedöms inte finnas behov av skapande av servitut, 
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter eller ledningsrätter.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Eda kommun står för kostnader som uppkommer med detaljplanens 
framtagande. Planavgift kommer att tas ut vid bygglovsgivning. Anslutning 
till VA tas ut enligt gällande taxa.

TEKNISKA FRÅGOR
Inga ytterligare utredningar bedöms krävas för planens genomförande.
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