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1. INLEDNING
BAKGRUND
Årjängs kommun ser ett ökat behov av planlagd och 
byggbar mark för verksamheter i Töcksfors tätort. År-
jängs kommun har mottagit begäran om planbesked för 
del av fastigheten Töcksmarks Stom 3:3. Fastighetsägaren 
Töcksfors Handelspark AB önskar bredda markanvänd-
ningen från handel till att även innefatta verksamheter. 
Marken inom de outnyttjade delarna av Töcksmarks Stom 
3:3 är grovplanerad och utjämnad inför byggnation.

Detaljplan för Lindudden (laga kraft 2007-01-23) anger 
kvartersmark för handel. Detaljplanen har sedan tidigare 
ändrats, gällande plan (laga kraft 2009-10-01). Ändringen 
avsåg byggnadshöjd för kvartersmarken samt höjd för 
skylt inom allmän plats NATUR. 

Denna ändringen av detaljplan innebär att användningen 
för kvartersmarken utökas för att även omfatta verksam-
heter. Verksamheter anses vara ett lämpligt komplement 
till nuvarande användning för handel.

PLANENS SYFTE
Syftet med ändringen är att möjliggöra en utökad mark-
användning för att utöver handelsändamål även möjlig-
göra etableringar av verksamheter. Typ av verksamhet kan 
omfatta lager och partihandel och annan jämförlig verk-
samhet med begränsad omgivningspåverkan, här bedöms 
även logistik omfattas. 

Ändringen av planen innebär att användningen för kvar-
tersmarken utökas för att även omfatta verksamheter 
(Z). Verksamheter anses vara ett lämpligt komplement 
till nuvarande användning för handel. Genom att utöka 
användningen till att även omfatta verksamheter så ökar 
genomförbarheten av detaljplanen samt att byggrätterna 
säkerställs. 

Planbeskrivningarna för detaljplan för Lindudden, laga 
kraft 2007-01-23, samt gällande detaljplan, ändring av 
detaljplan för Lindudden, laga kraft 2009-10-01 ska läsas 
tillsammans med denna planändring.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument

3. Planbeskrivning för DP för Lindudden laga kraft 
2007-01-23

4. Planbeskrivning för ändring av DP för Lindudden laga 
kraft 2009-10-01

5. Undersökning om betydande miljöpåverkan

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprät-
tas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna 
synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastig-
hetsägare som är berörda av planförslaget. 

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande 
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfatt-
ning bestäms.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget fi nns tillgängligt för granskning 
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i bygg- och miljönämnden (BOM)

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgo-
dosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från 
beslutet anslagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga 
kraft tre veckor efter beslutet anslogs. 

Preliminär tidplan
Uppdrag om planläggning  2021
Samrådsskede   april 2022
Granskning    juni/juli 2022
Antagande BOM   sept 2022
Laga kraft   okt 2022

Planbesked
Planuppdrag BygglovGranskningSamråd Antagande Laga kraft
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PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 

Ovan. Ungefärligt område som omfattas av ändringen

Planområdet som helhet omfattar ca 25 ha. 

Planen omfattar fastigheten Töcksmark Stom 3:3 som ägs 
av Töcksfors Handelspark AB.

2. TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen har 2021-11-10 § 137 beslutat att ge 
bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta förslag till 
ändring för detaljplan för Lindudden. 

Plankartan med bestämmelser och beskrivning godkän-
des för samråd av BOM 2022-04-06 §41.

ÖVERSIKTSPLAN
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Töcksfors tät-
ort (bild nedan) är området utpekat för handelsändamål. 
Då detaljplanen inte är förenlig med FÖP:en genomförs 
den genom ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

DETALJPLANER
Planbeskrivningarna för underliggande detaljplan, de-
taljplan för Lindudden (laga kraft 2007-01-23) samt gäl-
lande detaljplan, ändring av av detaljplan för Lindudden
(laga kraft 2009-10-01) ska läsas tillsammans med denna 
ändring.

Detaljplan för Lindudden, laga kraft 2007-01-23. Syfte 
med detaljplanen är att etablera ett handelsområde. Plan-
kartan ersattes 2009 med nedanstående ändring. 

Ändring av detaljplan för Lindudden, laga kraft 
2009-10-01. Syftet med ändringen var att ändra planbe-
stämmelser avseende högsta byggnadshöjd för delar av 
planområdet samt att höjd för skylt skulle höjas. Genom-
förandetiden för ändringen är 15 år och utgår 2024-10-01.

Ändringarna som planen innebar var att byggnadshöjd 
för kvartersmarken ökade från 9 till 14,5 meter samt att 
höjd för skylt inom allmän plats NATUR ändrades från 
högst 9 till högst 20 meter. Plankartan på nästa sida visar 
tidigare ändringar markerade med röd streckad linje.

ANTAGANDEHANDLING

FÖRDJUPNING AV 
ÖVERSIKTSPLANEN FÖR 
TÖCKSFORS TÄTORT-

ANTAGEN AV KF:  2020-12-14 §150
LAGA KRAFT:  2021-01-07
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Ovan. Plankarta för ändring av detaljplan för Lindudden, laga kraft 2009-10-01, med ändringar markerade med röd streckad linje.
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Detaljplan för Töcksmarks Stom 2:4 m.fl , laga kraft 
2014-06-04 möjliggör för utvidgning av handel och for-
donservice i anslutning till handelsparken. Denna plan har 
ersatt det område nordost i detaljplan för Linudden som 
omfattas av NATUR. Området är markerat på plankartan 
med ett svart raster för att tydliggöra vilken del som er-
satts med detaljplan för Töcksmarks Stom 2:4 m.fl .

Ovan. Plankarta över Detaljplan för Töcksmarks Stom 2:4 m.fl . 

Norr om planområdet pågår ett planarbete för detaljplan 
för Länsmansbråten, samrådshandling 2021-11-10. Pla-
nen syftar till att utveckla ett nytt område för verksamhe-
ter och industriändamål med koppling till den angränsade 
motorsportsarenan. För att ansluta området till det kom-
munala VA-nätet föreslås anslutning ske från söder. För 
att säkerställa detta har ett u-område lagts till i denna änd-
ring av detaljplan inom den nordöstra delen av kvarters-
marken. Berört område omfattas av prickmark och påver-
kas därmed inte avseende förlorad byggnadsrätt

Nedan. Rött område i kartan illusterar yta för u-område

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, 
daterad 2022-02-15, bedöms inte föreslagen ändrad mark-
användning och genomförandet av detaljplanen medföra 
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hus-
hållningen med mark, vatten eller andra resurser att det 
fi nns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk mil-
jöbedömning enligt PBL eller MB av planen. 

Samråd hölls 2021-12-06 mellan kommunen och Länssty-
relsen angående om planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte.

Slutatsen är att ändringen av detaljplanen inte innebär att 
ytterligare utredningar krävs.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR

NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Planändringen omfattar en yta på ca 25 ha. Marken inom 
de outnyttjade delarna av Töcksmarks Stom 3:3 är grov-
planerad och utjämnad inför byggnation.

Geotekniska förhållanden
Enligt jordartskartan från SGU består området av ett tunt 
ytlager av morän samt ett grundlager av berg för de störs-
ta delarna av planområdet. 

Ovan. SGUs jordartskarta med planområdet markerat.

En geoteknisk undersökning från 2006, omfattar den öst-
ra delen av planområdet som ligger inom mossmark och 
som idag är anlagd som parkeringsyta. Den norra delen av 
planområdet innehåller ytterligare ett sankt område. Den-
na mosse bedömes vara en fortsättning på den undersökta 

Morän
Berg

Torv
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mossen i anslutning till den nya cirkulationsplatsen. Be-
dömningen är att denna är uppbyggd på samma sätt som 
den som undersökts. I övrigt bedöms hela planområdet 
vara bestående av morän eller marknära berg. Kvarters-
marken som ännu inte är bebyggd är även grovplanerat 
och förbelastat under ett antal år. 

Planförslag
Förslag till utökad markanvädning för att även omfatta 
verksamheter bedömms inte kräva att ytterligre geotek-
niska utredningar behöver göras i planskedet. Eventuella 
ytterligare erforderliga grundundersökningar kommer att 
utföras i samband med plangenomförandet.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse och gestaltning
Planändringen omfattar en yta på 25 ha. Del av kvarters-
marken inom planen som ännu inte är bebyggd består av 
ca 11,5 ha (bild nedan).

Ovan. Illustration över område inom kvartersmarken som ännu inte 
är bebyggd

Planförslag 
Syftet med ändringen är att möjliggöra en utökad mark-
användning för att möjliggöra etableringar av verksam-
heter (Z) inom hela planområdet som hittills är planlagd 
för handelsändamål(H). Verksamheter(Z) anses vara ett 
lämpligt komplement till nuvarande användning för han-
del (H). Genom att uttöka användingen till att även om-
fatta verksamheter så ökar genomförbarheten av detalj-
planen samt att byggrätterna säkerställs.

Tillgänglighet
Nytillkommande byggnader och tomter ska utformas till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. .

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
För detaljplan för Lindudden, laga kraft 2007-01-23 
gjordes en miljökonsekvensbeskrivning inkluderande 
bullerutredning. I denna framgår att gränsvärdet för bul-
ler kommer att överskridas för fastigheterna nordost om 
planområdet. Dessa fastigheter ingår dock nu i sin helhet 
för fastighet Töcksmarks Stom 3:14 som är planlagd för 
fordonservie och service varvid bullerfrågan här inte 
längre är aktuell.

Ovan. Bild över vilka fastigheter som är berörda av ökat buller

Planförslag 
Den utökad markanvändning för verksamheter som änd-
ringen medger kan innebära viss del ökning av tunga 
fordon. Däremot bedöms det innebära en mindre andel 
besökstrafi k varvid den bullerberäkning som är gjord för 
gällande plan bör vara dimensionerande och någon ny 
bullerutredningen behöver därför inte genomföras.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Framdragning av VA-ledningar till det aktuella planområ-
det är genomförd.

Planförslag
För att underlätta anslutning till det kommunala VA-nätet 
för området norr om planområdet (pågående detaljplane-
arbete för Länsmansbråten) har ett område avsett för un-
derjordiska ledningar (u) lagts till. Området som är avsatt 
för underjordiska ledningar (u) är placerat i den nordöstra 
delen av kvartersmarken. 
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4. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM FÖRANDE

Ändringen innebär en utökad markanvändning för att 
även omfatta verksamheter (Z) utöver befi ntlig mark-
användning för handel (H). Planändringen bedöms inte 
innebära några större konsekvenser från gällande plan, 
då verksamheter har begränsad omgivningspåverkan. 
Verksamheter anses även vara ett lämpligt komplement 
till nuvarande användning för handel. Genom att uttöka 
användingen till att även omfatta verksamheter så ökar 
genomförbarheten av detaljplanen samt att byggrätterna 
säkerställs. Andelen tung trafi k kan öka till planområ-
det med utökad markanvändning för verksamheter men 
andelen persontrafi k till området bedöms också minska 
om större andel verksamheter än handel etablerar sig på 
området varpå planändringens möjliga påverkan bedöms 
som försumbar.  

5. GENOMFÖRANDE FRÅGOR
Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de organisatoris-
ka, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomföran-
defrågornas beskrivning har ingen rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt
Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid
Genomförandetiden för gällande detaljplan har ännu inte 
gått ut, denna ändrings genomförandetid följer genom-
förandetiden för ändring av detaljplan för Lindudden, 
laga kraft 2009-10-01. Genomförandetiden är 15 år från 
lagakraftdatum och utgår därmed 2024-10-01. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garan-
terad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och detalj-
planen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen 
att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastig-
hetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad 
byggrätt.

Planavgift
Ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovprövning.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom ga-
tor och naturområden. 

Exploatören ansvarar för gator, vägar och parkeringsplat-

ser inom kvartersmark i planområdet.

Ansvarsfördelning
Vad ska göras? Vem gör?
Planarbete Årjäng kommun
Fastighetsbildning Lantmäteriet
Geoteknisk undersökning inför 
grundläggning

Exploatör

Byggnation inom kvartersmark Exploatör
Flytt av ledningar Exploatör

Avtal
Tidigare avtal mellan kommunen och Trafi kverket avse-
ende vägåtgärder på vägen som går igenom planområdets 
norra del har gått ut. Därmed fi nns inget avtal.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Avstyckning av tomter för verksamheter inom kvarters-
marken för verksamheter (Z) kan ske i enlighet med de-
taljplanen. Kvartersmarken för respektive område kan 
komma att delas i fl era fastigheter beroende på efterfrågan.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Infrastruktur är framdragen till det aktuella planområdet. 
Marken är råbehandlad. Genomförandet av planen bekos-
tas av Töcksfors Handelspark AB

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar har tagits fram till detaljplan för Lin-
dudden (laga kraft 2007-01-23).

Utförda tekniska utredningar :

1. Trafi kutredning, 2006-10-23
2. Handelsutredning, april 2006
3. Miljökonsekvensbeskrivning med bullerutredning, 

2006-10-23
4. PM Geoteknik, 2006-10-23
5. Riskanalys, 2006-10-23
6. Va-utredning, 2006-10-23

TILLSTÅND
Inga ytterligare tillstånd utöver lovgivning enligt PBL be-
döms krävas inom ramen för kommande planläggning. 

Om exploatering enligt planen kommer påverka grund-
vattnet, kan det komma att vara tillståndspliktigt enligt 11 
kap. 9§ MB.

Att ändra markens beskaffenhet genom att leda bort/dika 
ur vatten är tillståndspliktigt enligt 11 kap. 9§ MB.
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Anläggande av trummor kräver anmälan enligt 11 kap. 
9a§ MB.

6. MEDVERKANDE 
TJÄNSTEPERSONER

Planbeskrivningen är upprättad av samhällsplanerare 
Anna Lindstedt, SBK Värmland AB, i samarbete med 
kommunarkitekt Daniel Nordholm, Årjängs kommun.

Årjäng 2022-05-16

Anna Lindstedt  Daniel Nordholm

Samhällsplanerare Kommunarkitekt
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