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Sam rådsredogörelse 

Detaljplan för Ekagatan i Bengtsfors - 
sam rådsredogörelse 
Kommunen har upprättat förslag till detaljplan för Ekagatan i Bengtsfors. 

Planens syfte är att fastställa de riktlinjer för tillsyn och skötsel som finns för 
det sanerade området i och kring Eka Miljörum samt att skapa förutsättningar 
för flera olika typer av användning i de fastigheter som finns inom området. 

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 29 april - 20 maj 2015. 
Inom samrådstiden inkom 6 yttranden. 
Efter samrådet har separata kontakter tagits med berörda fastighetsägare inom 
området för att förankra den reviderade riskutredningen. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det aktuella mark- och 
vattenområdet föreslås användas för ett ändamål som lämpar sig väl med 
områdets historik, nuvarande beskaffenhet och läge. Den föreslagna mark 
och vattenanvändningen medför en från allmän synpunkt långsiktigt god 
hushållning. 
Man befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd upphävs i 
strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen bedömer att riksintressena har beaktats, tillgodosetts och 
säkerställts på ett tillfredsställande sätt i detaljplanen. Vidare anser man att 
hanteringen av frågan kring förorenade områden med utgångspunkt från 
riktlinjerna för tillsyn och skötsel av EKA-området är fullt godtagbar. 
Länsstyrelsen anser att den lägsta grundläggningsnivån på +93,50 (RH2000) 
bör anges på plankartan för de delar av planområdet som berörs av 
översvämningsrisken. 
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Mer detaljerade förutsättningar gällande geoteknik förutsätts hanteras inom 
ramen för framtida bygglovprövningar. 
Länsstyrelsen instämmer i att strandskyddet kan upphävas inom planområdet 
då det är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Länsstyrelsen påminner om att efterföljande prövningar kan bli aktuella 
gällande vattenverksamhet i samband med anläggande av bryggor. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Kommunens ställningstagande: 
Plankartan kompletteras med lägsta grundläggningsnivå vid nybyggnation. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en ny 
översiktlig översvämningskartering för Upperudsälven under 2015. 
Planhandlingen ändras i enlighet med denna nya kartering. 

Trafikverket 
Trafikverket lämnar upplysningar om nuvarande trafikmängder på väg 172 
och menar att de i riskutredningen antagna trafikmängderna för år 2030 är 
rimliga. Man saknar en redovisning i detaljplanen för hur trafiken till och från 
planområdet förväntas förändras och hur trafikflödet på väg 172 kan komma 
att påverkas. Genom att föra ett utförligare resonemang kring hur planområdet 
och dess nuvarande och framtida användning kommer att påverka trafiken på 
väg 172 blir det tydligare för kommunen och även för trafikverket om och när 
det kan komma att behövas förändringar av korsningen mellan Ekagatan och 
väg 172. Kostnader för förändringar i det allmänna vägnätet vilka är en följd 
av kommunala exploateringar bekostas av kommunen/exploatören. Det är 
viktigt att kommunen har kännedom om framtida behov och framtida 
kostnader den kommunala planeringen kan leda till. 

Trafikverket påtalar att det i båda riskutredningarna föreslås åtgärder i form 
av avåkningsräcke med tät skärm i nederkant medan det i planbestämmelserna 
står "Vägräcke ska finnas". Trafikverket efterlyser ett klargörande över 
vilken/vilka åtgärder som avses för att kunna bedöma om de är tillräckliga 
och för att veta vad som ska göras inom vägområdet. Innan detaljplanen antas 
ska ett avtal mellan kommunen och trafikverket tecknas angående de åtgärder 
som behöver vidtas inom vägområdet. För den händelse att ett 
vänstersvängfält behöver anläggas på väg 1 72 ska även det regleras i avtalet. 

Kommunens ställningstagande: 
Planhandlingen kompletteras med en utförligare beskrivning gällande 
trafiksituationen. Planområdet bedöms totalt sett inte alstra mer trafik än 
tidigare när kollektivtrafikens bussar hade garage och verkstad i byggnaden 
på fastigheten Möbelsnickaren 1. Då det tidigare med dåvarande trafik inte 
varit behov av vänstersvängfält bedöms det inte heller komma att behövas på 
grund av etableringar i enlighet med planförslaget. 
Den riskutredning som togs fram för fastigheterna Eka 1 och Möbelsnickaren 
1 har kompletterats så att hela planområdet hanteras i samma bedömning. Den 
reviderade riskutredningen visar att det lämpligaste sättet att skydda 
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byggnader och människor på Möbelsnickaren 1 och 2 är att disponera 
användningen av byggnad så att förråd och liknande utrymmen ligger inom 25 
meter från väg 172. Planhandlingen korrigeras i enlighet med föreslagna 
åtgärder från riskutredningen. 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inget att erinra mot detaljplanen eller dess principer. Man 
påtalar att fastighetsbeteckningama bör göras tydligare på plankartan och att 
alla allmänna gator ska betecknas med GAT A enligt Boverkets allmänna råd 
efter 1/1 -15. 

Kommunens ställningstagande: 
Plankartan redigeras så att fastighetsbeteckningama görs tydligare och 
GENOMFART och LOKALGATA ändras till GATA. 

Dalslands Miljönämnd 
Miljönämnden anser att det i möjligaste mån är klarlagt hur mark med 
föroreningar ska användas, hur eventuella åtgärder ska hanteras och vem som 
ansvarar för tillstånd och ekonomiska följder. Säkerhetshöjande åtgärder för 
att reducera risker och konsekvenser vid olycka med farligt gods vid väg 172 
har angetts och bedöms av miljönämnden som tillräckliga. Vidare menar man 
att detaljplanen innebär en positiv inverkan på natur och friluftsliv och att 
allmänhetens tillgång till strandområdet ökar. 
Miljönämnden delar kommunens åsikt att detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Kommunens ställningstagande: 
Yttrandet föranleder inga ändringar av planhandlingama. 

Storholmen Kanaltrafik AB 
Storholmen Kanaltrafik AB menar att, för att gynna turismen och handeln i 
Bengtsfors är Svale Udde som ligger utanför planområdet, den mest attraktiva 
platsen för ställplatser för husbilar. Vidare undrar man om det kan finnas 
möjlighet att arrendera parkeringen och udden för att driva husbilsplatser. 

Kommunens ställningstagande: 
Svale Udde ingår i detaljplan för Möbelsnickaren 5 mfl som vann laga kraft 
2012. I området mellan GC-vägen och sjön är markanvändning "Park" och i 
området mellan GC-vägen och Ekagatan är markanvändningen "Handel och 
Friluftsområde". Kommunen har valt att inrätta en fjärilspark där torrängen är 
en del. 
Frågan om arrende har besvarats i ett eget ärende, dnr KSN 2015-000493. 

Yttrandet föranleder inga ändringar av planhandlingama. 
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Ska nova 
Skanova har inget att erinra mot föreslagen planändring. 

Kommunens ställningstagande: 
Yttrandet föranleder inga ändringar av planhandlingarna. 

Övrigt 
Efter samrådet har riskutredningen som togs fram för Eka 1 och 
Möbelsnickaren 1 kompletterats så att hela planområdet hanteras i samma 
bedömning. Riskutredningen kommer fram till att lokaler belägna inom 25 
meter från väg 172 inte ska användas för personintensiv verksamhet. På 
Möbelsnickaren 1 utgör tvätthallen ett skydd som ger ett minskat 
skyddsavstånd innanför denna. Den kompletterade riskbedömningen har 
stämts av med berörda fastighetsägare på Möbelsnickaren 1 och 2. 
Disponering av byggnaderna ser man som ett genomförbart alternativ. 

(Jua~ 
Anette Klang 

Planhandläggare 
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