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SYFTE 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra gällande planbestämmelser 
avseende högsta byggnadshöjd för delar av planområdet. Även höjd för skylt avses 
ändras. 
Underliggande detaljplan, antagen 2006-10-23 och laga kraft vunnen  
2006-12-27 gäller tillsammans med denna planändring.  
 
 

BAKGRUND 
 
Enligt överenskommelse med Årjängs Kommun upprättar Töcksfors Handelspark 
AB planhandlingar för att ändra gällande detaljplan för Lindudden. Exploatören vill   
med bibehållande av det gällande helhetskonceptet och gällande intentioner från den 
laga kraft vunna detaljplanen göra ändringar avseende byggnadshöjder samt höjd för 
skylt.  
 
 
 

PLANFÖRFARANDE 
 
Planändringen kommer att handläggas med ett enkelt planförfarande med 
sammanslagna skeden enligt PBL kapitel 5 § 28. 
 

 
PLANENS FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
 
Planförslaget bedömes vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB (miljöbalken) 

 
 
PLANOMRÅDET 
 
Läge och berörda fastigheter 
Det aktuella området är beläget väster om Töcksfors samhälle i anslutning till 
nuvarande E18.  

 
Planområdet omfattar fastigheterna Töcksmarks stom 3:3, 3:5, 3:6 och 3:13 samt del 
av fastigheten Töcksmarks stom 2:4. 
 
Areal 
Planområdet omfattar ca 25 ha. 
  
 
Markägoförhållanden 
Fastighetsbeteckningar med tillhörande fastighetsägare och eventuella rättighetsägare 
framgår av fastighetsägarförteckningen.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
För nästan hela det aktuella planområdet gäller – översiktsplan för Årjängs Kommun, 
fördjupad studie av Töcksfors tätort – antagen av KF 1990-06-20. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande detaljplan är antagen 2006-10-23 och laga kraft vunnen  
2006-12-27. Den gäller tillsammans med denna planändring.  
 
Program för planområdet 
Någon speciell programhandling bedömes ej nödvändig för ändringen av den 
gällande detaljplanen. 
 
Behov av miljökonsekvensbeskrivning 
Planändringen är av ringa betydelse och bedömes ej innebära risk för betydande 
miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap. 18§ behöver upprättas.  

 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 
Bebyggelseområden och anläggningar 
Den gällande detaljplanen är under genomförande. 
De blivande hyresgästernas koncept för sina lokaler förutsätter vissa rumshöjder.  
För vissa lokaler med 2 våningar innebär detta att den gällande planens högsta höjd 
ej är tillräcklig.   
En förändring av planens högsta höjd för de aktuella delarna bedömes påverka  
totalintrycket av planområdets byggnader endast marginellt. 
 
Den planerade skylten i planområdets sydvästra del mot E18 är betydelsefull för att 
man skall uppmärksamma handelsområdet från långt håll på E18. 
En förändring av skyltens högsta höjd bedömes förändra intrycket av omgivande 
landskap endast marginellt. 
 
Planbestämmelser 
För den del av planområdet som är beläget mellan den gamla och nya E18 gäller 

följande förändringar. 

Bestämmelsen 9,0 inom romb, högsta byggnadshöjd i m, inom område för handel, 
teknisk anläggning, transformatorstation (HE1) ändras till 14,5. 
Bestämmelsen skylt får uppföras till 9 meter, inom naturområde (NATUR) ändras till 
20 meter. 
 

För den del av planområdet som är beläget norr om gamla E18 gäller följande 

förändring. 

Bestämmelsen 9,0 inom romb, högsta byggnadshöjd i m, inom område för handel, 
teknisk anläggning, transformatorstation (HE1) ändras till 14,5. 
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Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vunnit laga kraft. 
För övriga frågor av administrativ karaktär se genomförandebeskrivning. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Planområdets förutsättningar och de förändringar som planens genomförande innebär 
är redovisade under respektive rubrik i planbeskrivningen. 

 
 
 
MEDVERKANDE  
 
Planarbetet har bedrivits i samarbete mellan Årjängs Kommun och  
OC arkitektkontor AB. 
 
Karlstad 2009-08-18 
Olof Carlsson 
Ark. SAR/MSA  
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
 
Tidplan 
 
Samråds/underrättelseskede  juni, juli, augusti 2009 
 
Antagandeskede september, oktober 2009 
 
Laga kraft oktober, november 2009 
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Genomförandetid 
 
Genomförandetiden är satt till 15 år från laga kraft-datum. 
 
Genomförandet är påbörjat för den gällande planen. 
 
Infrastruktur är framdragen till det aktuella planområdet. Marken är råbehandlad.  
Den första etappen mellan den gamla och den nya E18 är under genomförande. 
 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
 
Detaljplaneändringen upprättas genom Töcksfors Handelspark AB:s försorg i  
samarbete med Årjängs Kommun. 
 
Framdragning av va-ledningar till det aktuella planområdet är genomförd. 
 
Erforderliga vägåtgärder på grund av plangenomförandet av den gällande planen är 
utförda.   
 
Framdragning av el-ledningar till det aktuella planområdet är utförda. 
 
Framdragning av tele-ledningar och bredbandsledningar till det aktuella området är 
utförda. 
 
 
 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm. 
 
Fastighetsbeteckningar med tillhörande fastighetsägare framgår i sin helhet av 
bifogade fastighetsförteckning.  
 
Fastigheterna är ej belastade av servitut. 

 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi 
Plangenomförandet bekostas av Töcksfors Handelspark AB. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Planarbetet har bedrivits i samarbete mellan Årjängs Kommun och  
OC arkitektkontor AB. 
 
 
Karlstad 2009-08-18 
Olof Carlsson 
Ark. SAR/MSA  



Tekniska
Textruta
23 JANUARI 2007
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DETALJPLAN  
för Lindudden 
Årjängs Kommun 

 
ANTAGANDEHANDLING 
 
HANDLINGAR 

• Grundkarta – daterad  2006-01-20.  
• Fastighetsförteckning – daterad 2006-08-23, reviderad 2006-10-23 
• Planbeskrivning – daterad 2006-10-23 
• Genomförandebeskrivning – daterad 2006-10-23 
• Plankarta – daterad 2006-10-23 
• Illustrationsplan – daterad 2006-10-23 
• Trafikutredning – daterad 2006-10-23 
• Handelsutredning – daterad april 2006 
• Miljökonsekvensbeskrivning med bullerutredning – daterad 2006-10-23 
• PM Geoteknik – daterad 2006-10-23  
• Riskanalys – daterad 2006-10-23 
• Va-utredning – daterad 2006-10-23 
 

 
SYFTE 
 
Området är beläget väster om Töcksfors samhälle. 
 
Förslaget har till syfte att etablera ett handelsområde för volymhandel invid den nya 
sträckningen av E18.  
Etableringen av området är inriktad mot gränshandel i första hand. 
Området skall utvecklas i olika delområden efter koncepten retail park och factory 
outlet.  
 
Från nya E18 kan man nå området direkt genom en trafikplats alldeles öster om 
planområdet. 
De olika delområdena sammanbindes med ett internt vägsystem.  
 
Varje enhet kommer att ges en egen karaktär utifrån ett gemensamt koncept som 
bygger på lättillgängliga butiker av storhandelskaraktär. 
Med storhandel i detta sammanhang menas butiker för bilar, byggvaror, möbler, 
maskiner, vitvaror, el-artiklar, sport- och fritidsartiklar mm. 
Inom området planeras också en vägserviceanläggning och en rastplats. 
 
Det är en målsättning att hela området genom sin karaktär och utformning skall bli 
ett nordiskt utställningsfönster som lockar till sig besökare från den omgivande 
regionen inom 1-1½ timmes resavstånd. 
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PLANFÖRFARANDE 
 
Planen kommer att handläggas med ett normalt planförfarande med utställning enligt 
PBL kapitel 5. 
 

 
TIDPLAN 
 
Programskede mars, april 2006 
Godkännande för samråd mars 2006  
Remisser mars, april 2006 
Planberedning mars, april 2006 
Samrådsskede  maj, juni 2006 
Beslut om samråd av Byggnadsnämnden juni 2006 
Remisser  juni, juli 2006 
Planberedning  juni 2006 
Samrådsmöte juni, juli 2006 
Utställningsskede  juli, aug., sept., okt. 2006 
Samrådsredogörelse från samrådsskede juli, aug. 2006 
Beslut om utställning av Byggnadsnämnden sept. 2006 
Utställning  sept., okt. 2006 
Planberedning okt. 2006 
Antagandeskede okt. 2006 
Utställningsutlåtande okt. 2006 
Antagande av Kommunfullmäktige okt. 2006 
Laga kraft nov. 2006 
 
 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
 
Planen omfattas, söder om nuvarande E18, av riksintresse för friluftslivet, enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken (MB). 
Området utgör riksintresse med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap,  
1-2 § MB. 
Sjön Töck omfattas av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB. 
E18 omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 
 
 

PLANOMRÅDET 
 
Läge och berörda fastigheter 
Det aktuella området är beläget väster om Töcksfors samhälle i anslutning till 
nuvarande E18.  
 
Genom den nya trafikplatsen vid Älgerud kommer området att ha direkt anslutning 
till den nya E18, som kommer att skära genom den södra delen av planområdet. 
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I söder avgränsas planområdet av sjön Töck. 
Planområdet omfattar fastigheterna Töcksmarks stom 3:3, 3:5, 3:6 och 3:13 samt del 
av fastigheten Töcksmarks stom 2:4. 
 
Fastighetsbeteckningar med tillhörande fastighetsägare framgår i sin helhet av 
bifogade fastighetsförteckning.  
 
Areal 
Planområdet omfattar ca 25 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Fastighetsägare är både privata och kommunala. Avsikten är att exploatören skall 
förvärva den erforderliga marken. 
 
Samtliga fastighetsägare framgår av bifogade fastighetsförteckning. 

 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
För nästan hela det aktuella planområdet gäller – översiktsplan för Årjängs Kommun, 
fördjupad studie av Töcksfors tätort – antagen av KF 1990-06-20. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Sjön Töck omfattas av utvidgat strandskydd intill 150 meter från strandlinjen enligt 7 
kap. 14 § miljöbalken. 
 
Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram mm 
I Årjängs Kommuns informationshandling från 2005-08-15 avseende planeringsläget 
är en stor del av området redovisat som utredningsområde för handel. 
 
Program för planområdet 
Programhandling daterad 2006-02-27 har upprättats av VHP arkitekter│ingenjörer. 
Programhandling och synpunkter från programskedet är inarbetade i föreliggande 
detaljplan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Enligt PBL 5 kap. 18 § skall vissa anläggningar miljöbedömas om de antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
Särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och bifogas som separat 
planhandling.  
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår också bullerutredning.  
Sammanfattningar och slutsatser redovisas under denna rubrik samt under aktuell 
rubrik i denna beskrivning. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar endast det alternativ som denna 
planhandling redovisar. Något ytterligare alternativ förutom nollalternativet har ej 
studerats. 
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Nollalternativet redovisar området utan de förändringar som planen medför, men 
med nya E18 färdigbyggd. 
 
MKB:n fokuserar på landskapsbild, naturmiljö och friluftsliv. 
 
Det är viktigt att påpeka att stor påverkan på landskapsbild, naturmiljö och friluftsliv 
redan finns med i nollalternativet dvs. genom nya E18, från Hån till Töcksfors, som 
har påbörjats sensommaren 2006 och med beräknat färdigställande under hösten 
2008. 
 
Landskapsbilden 
Landskapsbilden som idag består av kuperad skogsmark med omväxlande höjder där 
berget ofta går i dagen kommer att förändras mycket genom planförslaget. 
Omfattande sprängningsarbeten med massomflyttningar tillsammans med nya 
byggnader och stora hårdgjorda ytor kommer att förändra stora delar av naturmarken 
till ett område med en helt annan karaktär och siluett i landskapsbilden.  
Stor omsorg bör ägnas placering och utformning av byggnader med mellanliggande 
hårdgjorda ytor.  
De befintliga nivåskillnaderna kan nyttjas för att skapa terrasseringar och placering 
av byggnader på olika nivåer.  
Plushöjder är redovisade som illustrationstext på plankartan. Exakta plushöjder 
kommer att bestämmas i samband med bygglovsansökan. 
 
Kultur- och naturmiljö 
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § i MB (miljöbalken).  
Området ingår också i ett område av riksintresse enligt särskilda 
hushållningsbestämmelser i 4 kap. 2 § i MB. 
I södra delen av planområdet på udden mot sjön Töck är registrerat en fornlämning i 
form av en stenåldersboplats. 
 
Riksintresset för naturvården påverkas då naturmarken förändras från ett delvis 
skogsbevuxet och kuperat skogsområde till ett bebyggt exploaterat område. 
 
Fornlämningen bedöms inte påverkas av planförslaget då udden den ligger på skall 
lämnas oexploaterad. 
 
Friluftsliv 
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § i MB. 
Grunden för riksintresset för friluftsliv är sjön Töck och dess sammanhang med 
DANO-området (Dalsland-Nordmarken). 
 
Genom byggandet av E18 är redan strandområdet och kontakten med sjön Töck 
starkt förändrat. E18 bildar en kraftig barriär mellan sjön Töck och den del av 
planområdet som ligger norr om nya E18.  
Det planerade handelsområdet bedöms i ringa utsträckning utnyttjas av de som 
utövar friluftsliv. 
 
Den del av planområdet som omfattas av strandskydd och ligger norr om nya E18 
kommer redan genom anläggandet av nya E18 avskärmas från kontakten med sjön 
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Töck och har därför kraftigt minskad betydelse för friluftslivet. Strandskyddet 
föreslås därför upphävas här inom kvartersmark.  
 
För att bevara det visuella värdet av strandlinjen tillsammans med udden vid 
Svartesund där fornlämningen finns, föreslås strandskyddet ligga kvar över den del 
av planområdet som ligger söder om nya E18. Strandskyddet föreslås även ligga kvar  
inom den del av västra planområdet som ligger norr om nya E18, i anslutning till 
Svartesund. Hela detta område är avsatt som allmän plats – NATUR på plankartan.  
 
Den sydöstra delen av planområdet som skall innehålla bensinstation och någon form 
av rastplats kan utnyttjas som service-yta för de personer som vill utnyttja 
friluftsaktiviteter i DANO-området.  
 
Övrigt 
Övriga aspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen såsom naturresurser, 
förorenad mark, risker, dagvatten och buller sammanfattas under respektive rubrik i 
denna planbeskrivning. 
 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 
Natur 
 
Mark och vegetation 
Större delen av planområdet består av kuperad skogsmark med omväxlande 
bergåsar/knallar och sänkor dessemellan. 
Den befintliga E18 skär tydligt igenom norra delen av området. 
Stora delar av området har avverkats från sin barrskog. 
Framförallt i västra och norra delen finns orörda barrskogsbestånd kvar. 
Området innehåller stora nivåskillnader. Totalt ca 20 meter från de högsta 
åsarna/bergknallarna i väster och sydväst till de lägsta områdena som delvis består av 
mossar, en i norra delen, norr om befintliga E18 och en i östra delen som delvis är 
belägen där cirkulationsplatsen skall anläggas. Denna östra mosse  har även en 
utlöpare  på andra sidan befintliga E18.  
I anslutning till några befintliga enfamiljsfastigheter inom planområdet, finns mindre 
öppna eller halvöppna ytor med inslag av lövträd eller buskage. 
Planområdet avslutas i söder med en blandskogsbevuxen udde mot sjön Töck. 
 
Geoteknik 
Geoteknisk utredning har tidigare utförts för den del av planområdet som berörs av 
sträckningen för den nya E18. Enligt denna passerar den nya vägen kanten av ett 
fastmarksområde dominerat av morän och ytnära berg. För den del av planområdet 
som kommer att innehålla en cirkulationsplats med anslutning till det planerade 
handelsområdet har den tidigare geotekniska utredningen kompletterats med en 
bifogad fördjupad studie med tanke på att detta område domineras av en mosse med 
mycket lösa jordar. Jorden här består överst av torv som sträcker sig ner till ett djup 
av som mest ca 7,5 m. Under detta finns gyttja med ett djup på som mest ca 10 m 
under markytan. Under den organiska jorden av torv och gyttja finns extremt lös lera 
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med en mäktighet på upp till ca 10 m. Leran vilar på fast botten, sannolikt av morän 
eller berg. 
För denna del av planområdet rekommenderas en utskiftning av all torv, gyttja och 
lera ned till ett djup av maximalt 4 m under markytan. Krossad sprängsten 
rekommenderas för återfyllning då en del av arbetet kommer att ske under vatten. 
Grundvattenytan bedöms ligga marknära. Dämningsgränsen för sjön Töck ligger 
knappt 1 m under markytan inom mossen.  
Den norra delen av planområdet innehåller ytterligare ett sankt område. Denna mosse  
bedömes vara en fortsättning på den undersökta mossen i anslutning till den nya 
cirkulationsplatsen. Bedömningen är att denna är uppbyggd på samma sätt som den 
som undersökts. 
I övrigt bedöms hela planområdet vara bestående av morän eller marknära berg.  
Eventuella ytterligare erforderliga grundundersökningar kommer att utföras i 
samband med plangenomförandet och förberedande arbeten för infrastruktur och 
bebyggelse. 
 
För de delar av planområdet som innehåller mossar erfordras kontrollerade 
förstärkningsåtgärder för att anlägga vägar, parkeringsplatser och byggnader.  
Beaktade geotekniska förstärkningsåtgärder framgår av bifogade PM Geoteknik. 
Vilken eller vilka av dessa förstärkningsåtgärder som skall användas måste 
bestämmas i varje enskilt fall. Kompletterande geotekniska undersökningar kommer 
att utföras när exakta placeringar av byggnader, parkeringsplatser och vägar är 
fastlagda.  
För de delar av området som ej ännu undersökts bedöms förhållandena likna dem 
som råder inom de undersökta delarna av området. D.v.s. fastmarkspartier eller 
sankmarksområden uppbyggda på samma sätt som de undersökta. 
Sammanfattningsvis är den geotekniska bedömningen att området tillsammans med  
föreslagna förstärknings- och grundläggningsåtgärder där så erfordras är byggbart i 
sin helhet.  
 
Förorenad mark 
Största delen av området består av obearbetad råmark. Någon uppgift om tidigare 
upplag eller industrianläggningar med eventuella markföroreningar som följd finns 
inte i dagsläget. 
 
Nordost om planområdet öster om korsningen mellan nuvarande E18 och väg 611 
mot Östervallskog har tidigare funnits en bensinstation. Enligt uppgift från Årjängs 
Kommun är denna mark sanerad efter nedläggandet av bensinanläggningen. 
I samband med schaktning för anläggningar och nybyggnad utföres ytterligare 
undersökningar vid behov.  
 
Radon 
Området består till största delen av obearbetad råmark på fast berggrund. Enligt 
tillgängliga uppgifter från Årjängs Kommun torde eventuella radonförekomster ej 
vara av den graden att de utgör hinder för den planerade verksamheten. Vid 
grundläggning kommer denna att anpassas till rådande radonförekomster. 
 
Risk för skred/höga vattenstånd 
Enligt den utförda geotekniska utredningen är marken i anslutning till mossen i 
sydost normalkonsoliderad dvs. mycket sättningsbenägen. Utbyte av ytskikt, 
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förstärkningar och eventuella pålningar kommer att avgöras i samband med 
bygglovshantering och detaljprojektering. Fortsättningen av mossen på norra sidan 
av befintliga E18 liksom mossen väster om denna är sannolikt uppbyggda på samma 
sätt som den i sydöstra delen av planområdet.  
Förslag till förstärkningsåtgärder och grundläggningsmetoder för att undvika 
sättningar eller skred framgår av den bifogade geotekniska undersökningen. 
 
Fornlämningar 
Längst i söder finns en registrerad fornlämning bestående av en stenåldersboplats 
(Töcksmark RAÄ 33).  
Fornlämningen omfattas av 2 kap. i Kulturminneslagen (SFS 1998:950). 
Udden med boplatsen kommer att behållas med sin nuvarande utformning.  
 
 
 
Bebyggelseområden 
 
Bostäder 
Det befintliga bostadsbeståndet består av några enfamiljshus/fritidshus som ligger 
insprängda i området. Alldeles nordost om området finns två bostadsfastigheter med  
1 till 1½ plans huvudbyggnader och några mindre uthus på fastigheterna. 
De befintliga bostäderna inom planområdet kommer att rivas.  
Inga nya bostäder är planerade inom planområdet. 
 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet innehåller inga arbetsplatser idag. 
Syftet med den nya planen är att etablera ett handelsområde uppdelat i flera delar 
med olika typer av bebyggelsestruktur och utformning. Gemensamt för de olika 
delområdena är att byggnaderna till största delen kommer att bestå av 1 vånings 
byggnader samlade kring centrala parkeringsplatser och entréområden. 
Den totala byggnadsarean för hela området är beräknad till ca 55.000 m². 
 
Offentlig service 
Hela planområdet är inriktat mot handel med tillhörande service. Någon offentlig 
service är ej planerad.  
 
Kommersiell service 
Den kommersiella servicen kommer att bestå av butiker med inriktning mot vitvaror, 
möbler och inredning, byggvaror, bilar mm.  
I anslutning till huvudinfarten till området etableras en bilserviceanläggning och 
intill denna någon form av rastplats och restaurang.  
 
 
Tillgänglighet 
Området innehåller stora nivåskillnader. Till stor del kommer dessa att jämnas ut 
genom massomflyttningar inom området. 
Kvarstående nivåskillnader avses att i första hand lösas med ramper och trappor 
emellan de olika nivåerna. Avgränsningar mellan de olika nivåerna kommer att lösas 
med slänter och/eller stödmurar. 
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Kommunens policy för omsorgen om funktionshindrade skall beaktas. Gångvägar 
görs tillgängliga för rörelsehindrade och personer med nedsatt syn. Rullstolar och 
rullatorer bör kunna framföras med lätthet. 
Detaljutformning avs. bredder, trösklar mm i och till byggnader regleras i samband 
med bygglovsprövning. 
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Den nya bebyggelsen för handel kommer att utifrån ett grundkoncept uppföras med 
olika utformningar beroende på vilket delområde som avses.  
Ambitionen är att varje delområde skall hållas samman som en enhet med en delvis 
egen karaktär.  
Området med sina byggnader och anläggningar kommer att vara klart synbart i 
landskapet både från långt håll och på nära håll. 
Från nya E18 kommer området att ses mycket tydligt. 
Stor omsorg skall ägnas fasaduttryck och detaljutformning. 
 
Nivåskillnaderna utnyttjas för att ge områdena variation och skillnader inom och 
mellan de olika områdena.  
 
 
Friytor 
 
Lek och rekreation 
Sittplatser anordnas i anslutning till entréer, rastplatser mm. 
Lekytor anordnas i anslutning till retail park området norr om nuvarande E18. 
Mindre lekytor och uppehållsytor anordnas i anslutning till vissa entréer. 
 
Naturmiljö 
Norr om nuvarande E18 i den nordöstra delen av planområdet kommer naturytor att 
sparas i möjligaste mån och utnyttjas som promenadstråk i anslutning till 
handelsområdet. Detta område är föreslaget som allmän platsmark – NATUR enligt 
plankartan. 
Den sydligaste udden av planområdet innehåller en fornlämning efter en 
stenåldersboplats. Udden lämnas oexploaterad i sin helhet.  
Tillgängligheten säkras genom en gång- och cykelväg under vägbron över 
Svartesund. 
Strandskyddet mellan nya E18 och sjön behålles.  
Strandskyddet norr om E18 mot Svartesund behålles. 
Dessa bägge områden är föreslagna som allmän platsmark - NATUR enligt 
plankartan. 
För övrig del av planområdet norr om  nya E18 föreslås strandskyddet upphävas  
inom föreslagen kvartersmark. 
 
 
Vattenområden 
 
Badanläggningar mm 
Sydöst om planområdet finns en kommunal badplats vid sjön Töck. 
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Gator och trafik 
 
Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 
Det aktuella området är beläget väster om Töcksfors tätort. 
Nuvarande E18 passerar genom norra delen av området. Väg 611 från Östervallskog 
ansluter till E18 alldeles intill nordöstra delen av planområdet. I anslutning till denna 
korsning finns även en mindre väg, Älgerudsvägen som leder till Töcksfors centrum. 
Genom Älgerudsvägen finns gång- och cykelförbindelse mellan planområdet och 
Töcksfors tätort.  
 
Parallellt med denna planprocess och plangenomförandet pågår byggandet av nya 
E18 mellan Hån och Töcksfors. Sträckningen av denna med anslutande 
cirkulationsplats och påfartsramper redovisas i denna planhandling. Den nya E18 
kommer att passera genom södra delen av planområdet. Den nya cirkulationsplatsen 
ansluter till det planerade handelsområdet vid östra delen av planområdet. 
Konsekvenserna av handelsområdet avseende trafiklösningar är redovisade i 
bifogade trafikutredning. I denna utredning redovisas 3 olika lösningar beroende på 
storleken för handelsområdet. Alternativ 2 med cirkulationsplats dimensionerad för 
55.000 m² gäller för denna plan.  
Denna lösning är redovisad på plankarta i enlighet med bifogade trafikutredning. 
 
Ändringarna av cirkulationsplatsen täcks in av gällande arbetsområde för den 
pågående vägentreprenaden. 
 
Via den befintliga E18 i nordvästra delen av planområdet kommer att byggas en 
mindre cirkulationsplats så att man enkelt skall kunna komma ta sig mellan de olika 
delarna inom planområdet. Denna cirkulationsplats ger också möjlighet att komma 
direkt in i handelsområdet från den nuvarande E18. 
 
Gatuförsörjningen inom planområdet kommer att bedrivas genom enskilt 
huvudmannaskap. Gatunätet inom planområdet är av helt avgörande betydelse för 
plangenomförandet. God orienterbarhet, rymliga gatubredder med goda anslutningar 
till entréer, parkeringar och varumottag är väsentliga. 
 
Den sydöstra delen av planområdet, söder om nya E18, kan nås från Sågverksudden. 
Sågverksudden förbindes genom nya vägar till av- och påfartssystemet för nya E18.  
 
En gång- och cykelväg kommer att anläggas under det nya brofästet vid Svartesund 
för att nå ut till udden. Gång- och cykelvägen utföres körbar så att vissa fordon kan 
nå udden för erforderlig skötsel.  
En separat gång- och cykelväg anlägges från Älgerudsvägen förbi det nya 
handelsområdet och under bron ut till den kommunala badplatsen och till 
Sågverksudden. 
För att kunna komma direkt till norra delen av området från den nya gång- och 
cykelvägen till Töcksfors centrum via Älgerudsvägen kopplas förbindelsen till en ny 
gång- och cykelväg söder om den nuvarande E18. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet innehåller inga hållplatser för kollektivtrafik. Närmaste hållplatser 
ligger i anslutning till Töcksfors centrum.  
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Swebus och Säfflebussen har flera dagliga turförbindelser till och från Oslo, som 
passerar Töcksfors. 
Exploatören planerar speciella bussturer mellan Oslo och det planerade 
handelsområdet. 
Beroende på besöksunderlag till det nya handelsområdet kan det finnas möjligheter 
att ansluta till kollektivtrafiken genom nya hållplatser.   
 
Vägar och parkeringsplatser kommer att dimensioneras och förberedas för busstrafik 
med bussfickor och hållplatser längs planerade körvägar för bussar inom 
planområdet. Förslag till körvägar och hållplatser för bussar är redovisade på den 
bifogade illustrationsplanen. 
 
Parkering, varumottag, utfarter 
Inom varje delområde anlägges stora parkeringsplatser centralt. Dimensioneringen av 
antalet parkeringsplatser för varje delområde är avhängigt vilken typ av handel som 
skall bedrivas inom just detta område. Storleken av parkeringsytorna och antalet 
parkeringsplatser kommer att redovisas mer detaljerat i ett senare skede av 
planprocessen. 
Det totala antalet parkeringsplatser kan uppskattas till ca 2000 för hela planområdet. 
 
I huvudsak planeras varumottagen så att dessa är förlagda från separata 
transportgator bakom byggnaderna sett från entrésidan. 
Kundrelaterade körvägar till parkeringsplatser och entréer separeras i största möjliga 
mån från de körvägar som används av transportfordon till och från butikernas 
varumottag.  
För vissa av verksamheterna gäller dock att kunder ibland hänvisas till körytor som 
nyttjas av butikernas varumottag. Detta gäller t.ex. för byggvaruhandel. 
 
Utfarterna från området sker via 2 anslutningar. Den ena anslutningen är via den nya 
cirkulationsplatsen alldeles öster om planområdet. Den andra är den planerade 
mindre cirkulationsplatsen inom planområdet som förbinder den norra och södra 
delen via befintliga E18. 
 
 
Störningar 
 
Buller 
Beträffande buller från fasta installationer gäller Naturvårdsverkets riktlinjer för 
externt industribuller. Riktlinjerna är generella och kan också tillämpas på andra 
bullerkällor än industrier. Riktlinjerna innebär att fasta installationer måste 
konstrueras så att vissa ekvivalenta bullernivåer inte överskrids vid närliggande 
bostäder. Riktlinjerna är för närvarande under omarbetning men uppgår idag till 40 
dB under natt mellan 22-07, 45 dB under kväll 18-22, 45 dB under söndag och 
helgdag 07-18, och slutligen 50 dB under dag 07-18.  
Dessa riktlinjer kommer att följas. 
 
För högsta trafikbullernivå vid bostadsbebyggelse gäller bindande riktvärden antagna 
av riksdagen 1997. 
Den ekvivalenta ljudnivån i bostadsrum får ej överstiga 30 dB(A). 
Den maximala ljudnivån i bostadsrum nattetid får ej överstiga 45 dB(A). 
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Utanför minst hälften av bostadsrummen (vid fasad) får ekvivalentnivån ej överstiga 
55 dB(A). 
Den ekvivalenta ljudnivån i kök får ej överstiga 35 dB(A). 
På minst ett uteutrymme/balkong får ekvivalentnivån ej överstiga 55 dB(A). 
På minst ett uteutrymme/balkong får den maximala ljudnivån ej överstiga 70 dB(A). 
 
För arbetslokaler gäller riktvärden enligt naturvårdsverket, BRÅD,  från 1991. 
Den ekvivalenta ljudnivån inomhus får ej överstiga 40 dB(A). 
Den ekvivalenta ljudnivån utomhus får ej överstiga 65 dB(A). 
 
En bullerutredning har utförts ang. de störningar området blir utsatt för på grund av 
den nya E18 och anslutande nya cirkulationsplats. Bullerutredningen ingår som en 
delbeskrivning i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts kommer gränsvärdena utomhus för ekvivalent 
ljudnivå eller maximal ljudnivå att överstigas för de befintliga bostadsfastigheterna 
Töckmarks stom 2:8 och 6:12. 
Genom uppsättande av en bullerskärm kan värdena reduceras så att de kommer under 
gällande gränsvärden. Vilken typ av bullerskyddande åtgärder som slutligen väljs 
avgörs i samråd mellan exploatören och fastighetsägarna.  
 
Enligt de beräkningar som gjorts kommer bullernivåerna för arbetslokaler utomhus 
att hamna på gränsen till rekommenderat riktvärde, 65 dB(A). 
Eventuella åtgärder för att avskärma utifrån kommande buller så att den ekvivalenta 
ljudnivån inomhus ej överstiger 40 dB(A) kommer att utföras genom 
byggnadstekniska åtgärder. Dessa hanteras i samband med bygglovsansökan. 
 
 
Farligt gods 
En riskanalys har utförts avs. transporter med farligt gods på E18 genom 
planområdet. Riskanalysen avser risker för människor på samhällsnivå 
(samhällsrisk). 
Den berörda sträckan från den nya Svartesundsbron till nya Älgerudsmotet är ca 550 
m. 
Analysen avser ett prognosår – 2015. 
För beräkningarna har använts en modell redovisad i handboken ”Farligt gods, 
riskbedömning vid transport” (Statens räddningsverk 1996). 
Enligt denna bedömning är det förväntade antalet farligtgodsolyckor per år 0,000856 
eller omräknat i antal år mellan varje olycka 1168. 
De ämnen som man gjort den översiktliga beräkningen för, är giftig eller brandfarlig 
kondenserad gas, brandfarlig eller mycket brandfarlig vätska, giftigt ämne och 
slutligen starkt frätande vätska. 
Risken för människor som vistas i området har beräknats till 0,000038 dödsfall per år 
eller omräknat i antal år mellan dödsfall 26512. 
Enligt ALARP-begreppet innebär detta en tolerabel risk under förutsättning att 
kostnadseffektiva riskreducerande åtgärder vidtas. 
 
Räcken eller annan barriär är en bra och rimlig lösning. Dessa åtgärder förhindrar 
inte en farligtgodsolycka men lindrar konsekvenserna eftersom de hindrar lastbilar 
med farligt gods att komma in på det bebyggda området. 
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Den nya E18 har räcken i anslutning till broarna vid Älgerudsmotet och Svartesund. 
En del av E18 går i relativt djup skärning. Kvar är ca 200 m av den bedömda 
sträckan som kan behöva förses med någon form av barriär.  
Ett vägräcke i klass H2 kommer att uppsättas på den berörda sträckan.  
 
Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna bedöms ej överskridas vad gäller kvävedioxid (NO2) och 
partiklar (PM10) 
 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
För att belysa VA-frågor har en VA-utredning utförts under senare delen av 
samrådsskedet. 
Området är idag ej anslutet till det kommunala VA-nätet. 
Genom Årjängs Kommun kommer anslutningsledningar att dras fram till det 
planerade områdets östra del i anslutning till den nya cirkulationsplatsen. Härifrån är 
det exploatörens ansvar att ansluta till de olika betjäningsenheterna inom området.  
Området innehåller stora nivåskillnader och består till stora delar av berg eller 
morän. 
Sammantaget faller området till stora delar från väster mot öster och alltså mot den 
planerade anslutningspunkten till det kommunala VA-nätet, men beroende på hur 
höjdskillnaderna hanteras kan det bli aktuellt med lokala pumpstationer inom 
planområdet.  
Fullt utbyggt år 2015, tillsammans med övriga planerade områden inom kommunen, 
kan avloppssituationen vara sådan att ett nytt kommunalt reningsverk måste 
anläggas. 
Vattenförsörjningen för det dagliga bruket av vatten klaras genom det kommunala 
ledningsnätet. Om sprinkling av byggnader inom området blir aktuellt måste andra 
lösningar för vattenförsörjningen utredas.  
Dagvattenhantering kommer att ske genom lokalt omhändertagande via delvis öppna 
system system som mynnar i öppna fördröjningsmagasin i sydöstra delen av 
planområdet. Oljeavskiljare installeras i anslutning till fördröjningsmagasin. Från 
dessa kommer bräddningsledningar att anläggas till sjön Töck. Genom öppna diken 
och kulvertledningar under nya E18. 
Förslag till vattenföring och dammar finns angivet i Va-utredningen. 
För bilserviceanläggning med angränsande kör- och parkeringsytor installeras 
oljeavskiljare i anslutning till de enskilda dagvattenbrunnarna. 
 
Värme 
Ett fjärrvärmenät finns inom tätorten, men är ej framdraget till det aktuella 
planområdet.  
Samlokalisering med ledningar för fjärrvärme till ett planerat fritidshusområde 
nordost om detta planområde kan bli aktuell. 
 
El och tele 
El-anslutning framdrages genom Fortum Distribution AB:s försorg.  
En ny transformatorstation kommer att anläggas inom planområdet. Föreslagen 
placering är centralt inom den södra delen av planområdet.  
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Anläggningen är säkrad genom planbestämmelse på plankartan. 
Högspänningsledning till transformatorstationen är säkrad genom ledningsrätt i 
planbestämmelse.  
Teleledning i mark finns idag alldeles norr om och intill den nuvarande E18.  
Denna ledning är placerad inom vägområde för  GENOMFART på plankartan. 
 
Avfall 
Avfallshantering anpassas till Årjängs Kommuns gällande krav och rutiner. 
 
Brandteknisk försörjning 
Fordon från räddningstjänsten kan komma fram till samtliga byggnader i 
planområdet. 
Eventuell sprinkling av byggnaderna kommer att avgöras i samband med 
bygglovsprövning. Beroende på hur mycket areal som måste sprinklas i byggnaderna 
kan det bli aktuellt med speciella vattenledningar för detta ändamål om det 
kommunala ledningsnätet ej är tillräckligt för det erforderliga trycket och den 
erforderliga vattenmängden. 
Brandtekniska frågor som placering och tillgång till brandposter, brandcellsindelning 
mm hanteras vid bygglovsprövning.  
Förslag till placering av brandpost finns angiven i Va-utredningen. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 15 år från den tiden planen vunnit laga kraft. 
För övriga frågor av administrativ karaktär se genomförandebeskrivning. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Planområdets förutsättningar och de förändringar som planens genomförande innebär 
är redovisade under respektive rubrik i planbeskrivningen 
 

 
MEDVERKANDE  
Planarbetet har bedrivits i samarbete mellan Conceptor Eiendom AS, Årjängs 
Kommun och VHP arkitekter│ingenjörer. 
 
 
 
Karlstad 2006-10-23                            Laga kraft vunnen 2007-01-23
Olof Carlsson 
VHP arkitekter│ingenjörer  
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DETALJPLAN  
för Lindudden 
Årjängs Kommun 
 
 
 

 

ANTAGANDEHANDLING 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
 
Programskede mars, april 2006 
Godkännande för samråd mars 2006  
Remisser mars, april 2006 
Planberedning mars, april 2006 
Samrådsskede  maj, juni 2006 
Beslut om samråd av Byggnadsnämnden juni 2006 
Remisser  juni, juli 2006 
Planberedning  juni 2006 
Samrådsmöte juni, juli 2006 
Utställningsskede  juli, aug., sept., okt. 2006 
Samrådsredogörelse från samrådsskede juli, aug. 2006 
Beslut om utställning av Byggnadsnämnden sept. 2006 
Utställning   sept., okt. 2006 
Planberedning okt. 2006 
Antagandeskede okt. 2006 
Utställningsutlåtande okt. 2006 
Antagande av Kommunfullmäktige okt. 2006 
Laga kraft nov. 2006 
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Genomförandetid 
 
Genomförandetiden är satt till 15 från laga kraft-datum. 
 
Genomförandet är beroende av byggandet av nya E18 mellan Hån och Töcksfors. 
Denna vägentreprenad är påbörjad sedan augusti 2006 och beräknas vara avslutad 
hösten 2008. 
Den färdiga E18 är en förutsättning för att området skall kunna tas i bruk. 
 
Plangenomförandet kommer att ske i etapper med början för vägserviceanläggning 
och delområde 1 för retail park. Denna etapp är planerad att vara färdig samtidigt 
som nya E18 är klar dvs. hösten 2008. Därefter kommer kommer etapp 2 och 3 inom 
retail park området. Efter detta kommer området norr om befintliga E18 att 
exploateras med byggnader och anläggningar för factory outlet. 
2015 bör hela området vara utbyggt och planen genomförd. 
 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
 
Detaljplanen upprättas genom Conceptor Eiendom AB:s försorg, i samarbete med 
Årjängs Kommun. 
 
Framdragning av va-ledningar till det aktuella planområdet utföres genom Årjängs 
Kommuns försorg.  
Det kommunala ledningsnätet slutar idag öster om sjön Töck. 
 
Avtal är upprättat mellan Årjängs Kommun och Conceptor Eiendom AS för 
ansvarsfördelning avseende va-ledningar. 
 
Avtal är upprättat mellan Årjängs Kommun och vägverket avs. de vägåtgärder som 
måste genomföras på grund av plangenomförandet.  
 
Avtal är upprättat mellan exploatören och Årjängs Kommun avs. de vägåtgärder som 
måste genomföras på grund av plangenomförandet.  
 
I avtalet framgår att exploatören ansvarar för genomförande av åtgärder i enlighet 
med det avtal som finns upprättat mellan Årjängs Kommun och vägverket.  
 
Framdragning av el-ledningar till det aktuella planområdet utföres genom  
Fortum Distribution AB:s försorg. 
 
Framdragning av högspänningsledningar inom planområdet fram till läge för ny 
transformatorstation utföres genom Fortum Distributon AB:s försorg. 
Ny transformatorstation anlägges centralt i området genom Fortum Distribution AB:s 
försorg. 
 
Eventuella omläggningar av befintliga el-ledningar planeras och utföres i samråd 
mellan exploatör, övriga berörda fastighetsägare och Fortum Distribution AB. 
 
Framdragning av tele-ledningar utföres genom Telia Sonera AB:s försorg. 
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Eventuella omläggningar av befintliga tele-ledningar planeras och utföres i samråd 
mellan exploatör, övriga berörda fastighetsägare och Telia Sonera AB. 
 
Årjängs Kommun ansvarar för allmän platsmark avs. befintliga E18 och nya E18. 
 
Årjängs Kommun ansvarar för allmän platsmark angivet som NATUR på plankartan. 
För allmän platsmark NATUR upprättas skötselplan av exploatör. 
 
Exploatören ansvarar för gator, vägar och parkeringsplatser inom kvartersmark i  
planområdet.  
 
Exploatören ansvarar för erforderliga bulleravskärmningar mot de 2 
bostadsfastigheterna Töcksmarks Stom 2:8 och 6:12. 
 
 
 
Exploateringssamverkan 
 
Parallellt med plangenomförandet pågår vägentreprenaden för nya E18 i vägverkets 
regi. Denna entreprenad pågår samtidigt som etappen 1 inom planområdet 
genomföres i planexploatörens regi. 
Den nya cirkulationsplatsens utformning är föranledd av det planerade 
handelsområdet. Samordningen för denna tillkommande vägentreprenad sker genom 
vägverket som inordnar denna entreprenad i den pågående E18-entreprenaden. 
 
På grund av delvis svåra grundförhållanden är en samordning mellan E18-
entreprenaden och entreprenaden för etapp 1 i handelsområdet en förutsättning för att 
de bägge entreprenaderna skall kunna bedrivas samtidigt. 
 
Vägområdesgränsen för nya E18 är samtidigt användningsgräns i planområdet. 
Under genomförandet av E18-entreprenaden har entreprenören under viss tid 
utnyttjanderätt till ett arbetsområde som delvis är större än det färdiga vägområdet. 
Denna rätt framgår genom den gällande arbetsplanen för vägentreprenaden. 
Exploatören av handelsområdet ansvarar för att denna rätt möjliggöres inom 
planområdet under aktuell tid. 
 
 
 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning gemensamhetsanläggning mm. 
 
Fastigheterna inom det aktuella planområdet ägs av Conceptor Eiendom AS, Årjängs 
Kommun samt privata fastighetsägare.  
 
Avsikten är att exploatören skall äga huvuddelen av planområdet.  
 
Fastighetsbeteckningar med tillhörande fastighetsägare framgår i sin helhet av 
bifogade fastighetsförteckning.  
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Fastigheterna är ej belastade av servitut. 
 
 
Fastighetsplan 
 
Någon speciell fastighetsplan upprättas inte. 
 

 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi 
 
Planen genomföres av Conceptor Eiendom AS i samarbete med Årjängs Kommun 
och vägverket. 
Se även under ansvarsfördelning, huvudmannaskap. 
 
Inlösen, ersättning 
 
Exploatörens köp/förvärvande av för planens genomförande erforderliga fastigheter 
pågår parallellt med planarbetet och kommer att avslutas innan genomförandet 
påbörjas.  
 
 
 
 
Karlstad 2006-10-23                                 Laga kraft vunnen 2007-01-23 
Olof Carlsson 
VHP arkitekter│ingenjörer  
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