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Dnr KS 2019-0067 

Detaljplan för Kvarnvägen  
Storfors kommun, Värmlands län 
   
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark 
(GATA). 
 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som 
inkommit under samrådet samt kommunens ställningstagande till 
dessa.  
 
Hur processen har bedrivits 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2019-10-07-2019-12-12. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). 
 
Kungörelse om samråd utsändes i enlighet med bifogad 
fastighetsförteckning samt till myndigheter och organisationer. 
Kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla samt sänts till 
berörda sakägare. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på 
kommunhuset och på kommunens webbplats.  
Fastighetsförteckning har av PUL-skäl endast tillhandahållits i 
kommunens lokaliteter enligt ovan. 
 

Inkomna yttranden: 4 st 
1. Structo  
2. Trafikverket  
3. Lantmäteriet   
4. Länsstyrelsen   
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Structo  
Anne Karlsson, General Manager,  

Structo Hydraulics AB,  
Box 1003, SE-68829 Storfors 

anne.karlsson@structo.se,  
tel. +46 550 388 82 mob. +46 70 637 23 95 

 
 

Detaljplan för Kvarnvägen  Kommunens kommentar  
 

MARK SOM ÖVERFÖRS   

Structo Hydraulics AB äger tomten 11:347 där 
Kvarnvägen delvis passerar och härmed lämnar 
vi ett yttrande angående planerna att öppna 
Kvarnvägen för trafik. Enligt utskickade 
underlag avser kommunen inte att lösa in någon 
mark för den planerade vägen. Men Structo 
Hydraulics AB anser detta orimligt, någon form 
av ersättning måste utarbetas för att företaget 
ska kunna acceptera att mark tas i anspråk för 
öppnande av Kvarnvägen. 
 

Kommunen kommer att ersätta 
marken som löses in. 

TUNG TRAFIK TILL SÖDRA 
INDUSTRIOMRÅDET  

 

Risk för bekymmer med de långtradare som ska 
till södra industriområdet och kör enligt gps-
koordinater. Många av dessa kör längs 
Stationsgatan och svänger höger i tron att de ska 
komma in på södra industriområdet därifrån. 
Idag kan de svänga in mot Naverviken och 
vända, men om Kvarnvägen öppnas upp för 
trafik kommer de högst troligt att fortsätta 
framåt längs Kvarnvägen. Vart ska de i så fall 
vända, när de till slut upptäcker att de kört fel? 
 

Kommunen ser detta som en 
informationsfråga för södra 
industriområdets företag till de 
som anlitas för att köra 
godstransporter. 
 

 
 
.

about:blank
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Trafikverket 
Gottfridsson Carina, PLväs 

carina.gottfridsson@trafikverket.se 
telefon: 0771-921 9211 

Detaljplan för Kvarnvägen  Kommunens kommentar  

PLANKORSNINGAR  

Utgångspunkt för Trafikverket är att minska 
trafikbelastningen vid plankorsningar i syfte att 
minska incidenter och olyckor. Det är därför av 
vikt att belysa i vilken mån befintlig 
plankorsning i höjd med 
Kvarnvägen/Stationsgatan kommer att få en 
ökad trafikmängd till följd av att vägen 
iordningsställs för allmän trafik och i vilken 
mån detta ökar riskerna.  
Plankorsningar ska vara utformade så att det 
finns minst 30 meters rakt, helst vinkelrätt, 
kömagasin för vägfordon på respektive sida om 
järnvägen. I nuläget uppfylls inte dessa villkor. 
För att förbättra trafiksäkerhet genom tex bra 
sikt och tillräckliga magasin etc kan detta 
komma att behöva åtgärdas. Detaljplanen bör 
därför ta höjd för en sådan åtgärd.  
Idag har plankorsningen en A-anläggning, dvs 
helbom med ljus- och ljudsignal. 

Planområdet omfattar inte 
plankorsningen.  
Storfors kommun anser att plats 
för kömagasin finns.  
Kommunen har gjort en 
uppskattad beräkning att ett 
plangenomförande medför en 
trafikalstring omfattandes cirka  
150 personbilar och 15 tyngre 
fordon per dygn samt 50-75 
gående och cyklister per dygN.) 
Underlaget har lyfts in i 
planbeskrivningen inför 
granskning. 

RISKER   

Alla järnvägar i Sverige får användas för 
transport av farligt gods. Hänsyn till farligt gods 
ska därmed beaktas för exploatering enligt 
rekommendationer berörd länsstyrelse anger för 
järnväg Inlandsbanan. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder inte är 
godtagbara inom vår fastighet. Trafikverket 
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.  
Inom ett avstånd av 30 meter från järnvägen bör 
ingen ny bebyggelse tillåtas. Detta är ett 
sammanvägt avstånd som ger utrymme för 

Ingen ny bebyggelse föreslås. 
Säkerhetsåtgärder såsom stängsel 
eller liknande kommer att 
anläggas mellan gata och 
järnväg. 
 
Förutsättningar som beskrivs i 
den ÅVS som Trafikverket syftar 
på har förändrats. Verksamheter 
som förekom vid tiden för 
upprättande av ÅVS:en bedrivs 

 
 
 
1 Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2019/108485,  Samråd gällande detaljplan för Kvarnvägen, 
Storfors kommun. Trafikverkets yttrande bifogas. 

about:blank
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järnvägens framtida utvecklingsbehov samt 
underhållsåtgärder och eventuella 
räddningsinsatser vid en olycka.  
Tidigare har frågan om spårspring lyfts, bla i en 
ÅVS, och det bör belysas i vilken mån 
riskbilden påverkas av att fler rör sig/passerar in 
i området.  

inte längre på platsen och 
problematiken kring spårspring 
bedöms inte vara densamma och 
kommunen bedömer att den 
riskbilden inte kommer att 
påverkas negativt vid ett 
plangenomförande. 
 

ÖVERSVÄMNING   

Påverkan vid översvämning bör i planering och 
åtgärder ha som utgångspunkt att vatten inte blir 
stående invid banvall som när det sjunker undan 
kan orsaka skador på järnvägen.  
Markavvattning i övrigt får inte heller innebära 
att vatten leds så att det påverkar järnvägs- 
anläggningen negativt. 

Planförslaget innebär att 
Kvarnvägens tidigare 
gatufunktion åter kommer 
öppnas upp som allmän 
platsmark. Gatan är anlagd sedan 
flertalet år tillbaka med 
fungerande lösning för dagvatten 
och omhändertagande av 
pluviala flöden. Ingen känd 
problematik kring översvämning 
har förekommit. Kvarnvägen och 
planområdet påverkas inte av ett 
klimatanpassat 100-årsflöde eller 
ett beräknat högsta flöde enligt 
MSB:s översvämningskartering 
för Gullspångs-och Svartälven. 
Kommunens bedömning är 
därmed att planförslaget inte ger 
upphov till några krav på 
åtgärder till följd av 
översvämningsrisk.  
 

Att förlägga ledning i väg/järnvägsområde 
kräver Trafikverkets tillstånd. Ansökan om 
ledningsärende för både väg och järnväg hittar 
du på; http://www.trafikverket.se/ledningar  

Inga ledningsarbeten föreslås 
utföras i området 

ARBETE INVID JÄRNVÄGSOMRÅDE   

Att iordningsställa Kvarnvägen för delar som 
ligger inom järnvägsfastigheten kräver att avtal 
för genomförande tecknas mellan Trafikverket 
och kommunen.  

Kommunen kommer att initiera 
avtal. 

ÖVRIGT   

För ytterligare information och 
planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i 
samhällsplaneringen” på Trafikverkets hemsida 

 



 5 

 Lantmäteriet  
För Lantmäteriet Sara Borneskär 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2019/018708 DATUM: 2019-11-22  
Detaljplan för Kvarnvägen Kommunens kommentar 

GRUNDKARTA   

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen 
resp. för övriga detaljer i grundkartan är något 
föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell 
i varje steg av planprocessen för att det ska vara 
lätt att överblicka de förutsättningar som finns för 
planläggningen.  
I teckenförklaringen till grundkartan framgår att 
fastighetsgränser markeras med en streckad linje. 
Dock saknas linjen för fastighetsgräns i 
grundkartan. Detta kan vara bra att komplettera så 
att det lättare går att bedöma vilka konsekvenser 
planförslaget medför.  

Grundkartan har uppdaterats 
inför granskning. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR   

På s. 10 i planbeskrivningen framgår att inga 
fastighetsregleringar är aktuella i nuläget. 
Genomförandet av planförslaget innebär att gatan 
förändras från kvartersmark (fastighetsägarens 
ansvar) till allmän plats (kommunens ansvar). Då 
allmän platsmark och kvartersmark är två olika 
ändamål, är det lämpligt att skilja på 
markanvändningarna och samla samtlig mark för 
allmän plats i en och samma fastighet.  
Eftersom planen ska omfatta en genomförandetid 
om 5 år, bör kommuen redan nu planera för 
kommande lantmäteriåtgärder som kommer 
aktualiseras under denna tidsperiod.  

Planbeskrivningen har justerats 
med beskrivning av att 
fastighetsreglering kommer att 
genomföras till följd av planen. 
 
 
 
 
Noteras. 

INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS   

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör 
förtydligas så att det framgår att kommunen med 
stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den 
allmänna platsen utan överenskommelse med den 
berörda fastighetsägaren. På motsvarande sätt kan 
kommunen bli skyldig att lösa in den allmänna 
platsen om fastighetsägaren begär det.  

Planbeskrivningen har 
uppdaterats i enlighet med 
synpunkterna. Kommunen 
kommer att ersätta marken som 
löses in. 
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LEDNINGSRÄTT   

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för 
Fjärrvärme, till förmån för Filipstads Värme AB, 
akt: 1760-09/9.1. Ledningsrätten och hur 
rättigheten kommer påverkas av 
plangenomförandet har inte omnämnts i 
planbeskrivningen. Det behöver kompletteras.  
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som 
inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.)  

Grundkartan har uppdaterats i 
detta hänseende. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR    

I planbeskrivningen under rubriken 
”Detaljplaner” framgår att vägen i den gällande  
planen anges med industrimark med begränsning 
i byggrätt genom bestämmelse om att marken 
endast får bebyggas med förråd och upplag 
(prickmark). Observera att prickmark i gällande 
detaljplan innebär att ”marken får inte bebyggas”.  

Hänvisning till gällande 
planbestämmelser avseende 
prickmark och plusmark har 
förtydligats inför granskning. 

Den gällande planen har fortfarande 
genomförandetid, som utgår 2022-02-27.  
Det framgår dock inte i planbeskrivningen. När 
en plan ändras innan genomförandetid utgått bör 
kommunen motivera vad ändring innan utgången 
genomförandetid innebär, samt vilka avvägningar 
som gjorts som lett fram till det nya planförslaget.  

Gällande plan antogs 2006-10-
26 och dess genomförandetid är 
slut.  

Det bör också nämnas att markområdet som 
nuvarande planförslag omfattar, också berörs av 
en järnvägsplan. Hur kommer järnvägsplanen 
påverkas när den nya planen genomförs?  

Järnvägsplanen har ingen 
relevans för det pågående 
planprojektet.  

PLANEKONOMI   

För att det ska vara möjligt att följa planområdets 
påverkan på den kommunala budgeten bör det 
vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår 
vilka nämnder/instanser som får intäkter 
respektive utgifter vid plangenomförandet.  

Kommunen behöver ingen 
detaljerad specifikation. 



POSTADRESS: 
STORFORS KOMMUN 
Box 1001 
688 29 STORFORS 

BESÖKSADRESS: 
Djupadalsgatan 20 

TELEFON: 
0550-651 00 VX  

FAX: 
0550-651 14 

 BANKGIRO: 
 113-1275 

 ORGANISATIONSNUMMER 
 212000-1785 

 

Länsstyrelsen 
LÄNSSTYRELSEN 2019-11-29  (Referens 402-10371-2019) 

 

Detaljplan för Kvarnvägen  Kommunens kommentar  

ÄRENDET  

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med 
standardförfarande den 28 juni 2019, har 
översänts för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har 
behandlats i samråd med företrädare för och 
berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 
planberedning den 18 november 2019.  
Syftet med detaljplanen är att återinföra 
Kvarnvägen som allmän gata.  
 

 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE 
BEDÖMNING   

 

Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
planförslaget.  
 

 

PRÖVNINGSGRUNDANDE SYNPUNKTER   

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL 
ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen 
kan av det nu aktuella planförslaget och av i 
dagsläget kända förhållanden inte se att de 
föreslagna åtgärderna kommer att föranleda 
någon prövning.  
Planhandläggare Meda Andersson har fattat 
beslut i detta ärende. Plan- och 
infrastrukturhandläggare Emil Jessen har varit 
föredragande.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTADRESS: 
STORFORS KOMMUN 
Box 1001 
688 29 STORFORS 

BESÖKSADRESS: 
Djupadalsgatan 20 

TELEFON: 
0550-651 00 VX  

FAX: 
0550-651 14 

 BANKGIRO: 
 113-1275 

 ORGANISATIONSNUMMER 
 212000-1785 

 

Förändringar inför granskning 
Inför granskning har planen justerats enligt följande: 
 
I plankartan har planområdets gräns justerats tillsammans med 
markanvändning för gata. 
 
Planbeskrivningen har justerats genom: 

• Förtydliganden om gällande detaljplan 
• Uppdatering av avsnittet kring gator och trafik 
• Uppdatering av avsnittet kring teknisk försörjning 
• Uppdatering av kapitlet kring genomförandefrågor 

 
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
 
Kvarstående synpunkter 
Inga kvarstående synpunkter. 
 
Ställningstagande 
Planen bedöms vara redo gör granskning enligt PBL (2010:900) 5 
kap. 18§. 
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