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Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för stadsägorna 333 G, 333 Ö,
350 med flera inom Skäggeberg - Lerbrobacken
KS2018/530/04
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringen av detaljplan för
stadsägorna 333 G, 333 Ö, 350 med flera inom SkäggebergLerbrobacken.
2. Granskningsutlåtandet godkänns.
3. Fysiska planeraren får tillåtelse att göra redaktionella ändringar i
antagandedokumenten.
Sammanfattning av ärendet
Ändringen av detaljplanen syftar främst till att ta bort planbestämmelsen F
som står för byggnadssätt och antal lägenheter. Ändringen medför också en
viss utökning av byggbar mark, införandet av en bestämmelse om skydd
för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov av slänt samt
tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad.
Planen har varit ute på samråd under tiden 25 september – 16 oktober
2019.
Planen har varit ute på gransknings under tiden 27 januari - 10 februari
2020. Synpunkterna är sammanställda i granskningsutlåtandet.
Utredning av ärendet
Översiktsplanen (2013) anger området som ”oförändrad och tillkommande
tätbebyggelse” och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009)
anger området som ”Bostäder, oförändrad” och planförslaget anses därför
förenlig med både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen.
Efter granskning har de geotekniska undersökningarna (markteknisk
undersökningsrapport, MUR, och geoteknisk utlåtande) kompletterats med
nya beräkningar och ritningar av ansvarig konsultfirma. Detta efter
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yttrande från SGI (Statens geologiska institut), via Länsstyrelsen, som
gjorde bedömningen att de geotekniska frågorna behövde
utredas/kompletteras ytterligare. Det har lett till att redovisningen i
planbeskrivningen är reviderad efter utlåtandet. Kompletteringen från
konsulten har också lett till att planbestämmelsen gällande geoteknik i
plankartan är förtydligade genom att bli rödfärgade.
En annan fråga som utretts är buller, där har ett PM sammanställts som
visar att bullernivån inte överskrids för planområdet när byggbar mark
utökats.
Beslutsunderlag
Fysiska planerarens tjänsteskrivelse, 2020-06-10
Plankarta, antagandehandling, 2020-06-10
Planbeskrivning, antagandehandling 2020-06-10
Samrådsredogörelse, 2019-12-19
Granskningsutlåtande, 2020-06-10

Johanna Bergsman
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Sökande
Plan och projekt

Sandra Bood
Fysisk planerare
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Planprocess och förfarande
Samråd
Antagande

Bearbetning
Ev. Överklagan

Granskning

Bearbetning

Laga kraft

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Planprocessen består av flera olika skeden, nu är vi i
antagandeskedet. I denna planprocess ingår följande skeden:
Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och
påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt.
Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en
möjlighet att påverka planförslaget. När ett förslag till detaljplan
har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska,
vid utökat förfarande, det färdiga förslaget vara tillgängligt för
granskning under minst tre veckor. Förslaget finns tillgängligt på
kommunens hemsida och biblioteket.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen tas av
kommunstyrelsen.
Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som
senast i granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och
inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att
antagandebeslutet tillkännagivits, om planen inte är överklagad.

Steg i detaljplaneprocessen
för standardförfarande

Planerade tidpunkter för
planen (Preliminär tidplan)

Planuppdrag

2018-10-10 (Au § 127)

Upprättande av planförslag

November 2019-Augusti 2020

Samråd – AU

September-Oktober 2019

Granskning (3 veckor) – AU

Januari-Februari 2020

Antagande i KS

Augusti 2020

Laga kraft

September 2020
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PLANBESKRIVNING
Information
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får
användas för ett område inom kommunen, exempelvis för
bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består
av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning
som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för
plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och
förändring av bestämmelser samt upphävande av en geografisk
del av en plan. Ändring kan användas för att anpassa planen till
nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela
den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny
plan.
En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen, inte innebära betydande miljöpåverkan
och uppfylla Plan- och bygglagens krav på tydlighet.

Handlingar
Detaljplanen består av följande handlingar:
-

Plankarta med bestämmelser – ändring av detaljplan

-

Planbeskrivning - ändring av detaljplan (denna handling)

-

Gällande plankarta med bestämmelser och tillhörande
planbeskrivning

Övriga handlingar:
-

Samrådsredogörelse (2019-12-19)
Granskningsutlåtande (2020-06-10)
Fastighetsförteckning (Granskad 2020-06-10)
Undersökning för betydande miljöpåverkan (MKB)
(2019-02-14)
Geotekniska undersökningar (MUR och PM, reviderade
2019 – 12 – 12, kompletterade 2020- XX-XX)
PM Buller (2019 – 12 – 03)

Handläggning
Detaljplanen är förenlig med Sunne kommuns översiktsplan,
bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, ha principiell
betydelse eller medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
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handläggs med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) med de ändringar som skedde 1 januari 2018.

Bakgrund
En ansökan om planbesked har inkommit till Plan och projekt i
syfte att ändra del av detaljplanen ”Stadsägorna 333 G, 333 Ö
och 350 m.fl. inom Skäggeberg i Sunne köping, Värmlands län”.
Detaljplanen vann laga kraft år 1966. Planändringen avser
planläggning för hela fastigheten Skäggeberg 15:61. Huset som
stod inom planläggningsområdet var ett av Sunnes äldsta
bostadshus innan det brann ner. Planläggningsområdet har därav
för närvarande inget bostadshus.

Planens syfte och avgränsning
Ändringen av detaljplanen syftar främst till att ta bort
planbestämmelsen F som står för byggnadssätt och antal
lägenheter. Ändringen medför också en viss utökning av byggbar
mark, införandet av en bestämmelse om skydd för störningar som
kopplas samman med ett villkor för lov av slänt samt tillägg av
ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad.
Planen ämnar att genom dessa ändringar bli mer användbar och
funktionell och svarar bättre mot möjliggörande av framtida
exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom
centrala Sunne.
Ändringsområdet omfattar del av gällande stadsplan för
stadsägorna 333 G. 333 Ö och 350 m.fl. inom Skäggeberg i
Sunne köping. Ändringen gäller del av stadsägorna 350 inom
Skäggeberg som ligger i gällande detaljplans östra del.
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Figur 1. Ändringsområdet markerat med röd linje.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer och program
Översiktsplanen (2013) anger området som ”oförändrad och
tillkommande tätbebyggelse” och den fördjupade översiktsplanen
för Sunne tätort (2009) anger området som ”Bostäder,
oförändrad” och planförslaget anses därför förenlig med både
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen.
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Gällande detaljplaner
För fastigheten gäller i dagsläget stadsplanen Stadsägorna 333 G,
333 Ö, 350 m.fl. inom Skäggeberg i Sunne köping, Värmlands
län. Stadsplanen antogs år 1965 och vann laga kraft år 1966.
Bestämmelser som påverkar fastigheten Skäggeberg 15:61 är
”bostadsändamål”, ”friliggande”, med F betecknat område får ej
huvudbyggnaden inrymma fler än två bostadslägenheter”, ”mark
som inte får bebyggas”, ”max två våningar (max 7 meter)”.

Figur 2. Gällande detaljplan för Skäggeberg 15:61

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt
Miljöbalken 4 kap 2 §. Tätortens utveckling bedöms inte
påverka riksintresset negativt.

Skyddad naturmiljö
Lerälven är utpekad i naturvårdsprogrammet som kommunalt
intresse för naturvård. Detta innebär att alla åtgärder som kan
skada områdets naturvärden ska undvikas och för bibehållande av
naturvärden bör området utlämnas för fri utveckling.
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Skyddad kulturmiljö
Inga kända fornlämningar finns i eller i direkt anslutning till
planområdet.
Sunne tätort omfattas av det regionala kulturmiljöprogrammet
”Ditt Värmland”. Det innebär att kulturvärden som finns i
bebyggelsemiljön bör säkerställas och att samlade miljöbilder
särskilt bör värnas. Den befintliga bebyggelsemiljöns
småskalighet anses bevarat i och med utformningen av ny
bebyggelse i denna detaljplan. De befintliga fasaderna i
närområdet har varierande utformning och material vilket i sin
tur inte ställer några specifika krav på ny bebyggelse rörande typ
av utformning.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens allmänna utskott gav den 10 oktober 2018
Plan och projekt i uppdrag att ändra detaljplanen för den del som
berör fastigheten Skäggeberg 15:61.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Om ett planförslag antas innebära betydande miljöpåverkan ska
det upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
detaljplanen där konsekvenserna identifieras, beskrivs och
bedöms.
En undersökning för MKB har utarbetats i samband med
planarbetet och skickats till länsstyrelsen för yttrande.
Planförslagets genomförande bedöms inte vara av den art och
storleksordning som i förordning 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningar antas medföra betydande
miljöpåverkan och en MKB har därmed inte tagits fram för
detaljplanen.

AKTUELLA FÖRUTSÄTTNIGAR
Bebyggelse och stadsbild
Huset på Lerbrobacken var ett av Sunnes äldsta hus innan det
brann ner. Planområdet är beläget i centrala Sunne där
bebyggelsen i centrumkärnan är varierad, 1 - 4 våningar i tegel,
trä och putsade fasader. Planområdets södra del passeras av
Lerälven som rinner från Lersjön i nordväst till Fryken i sydost.
Omgivande bostadsbebyggelse består av friliggande villor väster
om området samt norr om Skäggebergsvägen. Öster om
planområdet finns Ekebyvägen och villabebyggelse. I söder finns
Lerälven samt skog och obebyggd mark.
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Planförslaget anses inte påverka stadsbilden negativt.

Geotekniska förhållanden
Geotekniska förutsättningar har undersökts för planområdet och
slutsatsen från den talar om att stabilitetsförhållandena i
dagsläget inte bedöms vara tillfredställande inom planområdet.
För byggnation inom det norra området (enligt planen ej prickat)
behöver stabilitetshöjande åtgärder utföras.
Möjliga stabilitetshöjande åtgärder kan vara en kombination av
avschaktning och återfyllning med lättfyllning samt anläggande
av erosionsskydd. Erosionsskydd kan även behövas på motsatt
sida av Lerälven (annan fastighet). Ingrepp som utförs i
anslutning till vattendrag såsom avschaktningar
och/eller anläggande av erosionsskydd är tillståndspliktiga och
kräver prövning enligt miljöbalken.
Jorden inom planområdet är svagt sättningskänslig. Detta ska
beaktas vid projektering av uppfyllnader, anläggande av VAledningar och vid sättningskänsliga anslutningar.

Störningar och risker
Buller
Från och med den 1 juni 2015 trädde en förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader i kraft. Nya regler för buller
trädde i kraft även under 2016 och 2017. I förordningen står i
dagsläget angivet att buller från spårtrafik och vägar inte bör
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där
bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som
minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade
sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.
I samband med uppdraget om att ändra detaljplan för stadsägorna
350 inom Skäggeberg i Sunne tätort utökas byggbar mark österut
mot Ekebyvägen med cirka 5 meter. I bifogat PM Buller
redovisas ekvivalenta bullernivåer utifrån Trafikverkets lathund
samt enligt bullerprogrammet ”Bullerväg” (Trivector). Där kan
ses att båda alternativen visar en ekvivalent nivå av knappt 50
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dBA vid fasad (riktvärde enligt förordning är 60 dBA).
Planområdet utsättas därmed inte för buller som överskrider
gällande riktvärden.

ÄNDRING AV DETALJPLAN
Borttagning som görs i ändring av detaljplan:
I gällande detaljplan finns två bestämmelser kallade F –
Byggnadssätt och Antal lägenheter, dessa tas i ändringen bort för
att planen ska bli mer användbar, se nedan.

Figur 3 och 4. Detaljer från bestämmelser tillhörande detaljplan för
stadsägorna 350 inom Skäggeberg i Sunne tätort, överstrukna med röd linje för
att visa på föreslagna borttagandet.

Tillägg som görs i ändring av detaljplan:
Egenskapsbestämmelse
Tillägg till planbestämmelser:
•

Skydd mot störningar

•

Beteckning: m med bestämmelse som innebär
stabilitetshöjande åtgärder längs hela södra släntens
sträckning PBL (2010:900) 4 kap 12 § 1st 1p.

Tillägget av egenskapsbestämmelse för skydd mot störningar
införs för att säkerställa att det är möjligt att vidta skyddsåtgärder
för att markområdet ska bli lämpligt att bebygga. Detta eftersom
geoteknisk undersökning visat att stabilitetshöjande åtgärder i
dagsläget inte bedöms tillfredställande och för byggnation inom
det norra området så behövs stabilitetshöjande åtgärder utföras.
Möjliga stabilitetshöjande åtgärder kan vara en kombination av
avschaktning och återfyllning med lättfyllning samt anläggande
av erosionsskydd.

9

ANTAGANDEHANDLING
2020-06-10

Ny byggnadshöjd
I gällande detaljplan finns en planbestämmelse som reglerar
byggnadshöjd på de olika våningstalen. En ny planbestämmelse
gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad läggs till i ändringen
för att anpassa planen till arvet från den nedbrunna
huvudbyggnaden som stått inom planområdet.
Ny planbestämmelse:
•

Byggnadshöjd
Högsta byggnadshöjd är 9,0 meter för huvudbyggnad
PBL (2010:900) 4 kap 11 § punkt 1.

Inom området för bostadsändamål (Ⅱ betecknat område) får
enligt gällande plan byggnad icke uppföras till större höjd än 7,0
meter. Den nya bestämmelsen gäller för huvudbyggnad inom
området för bostadsändamål (Ⅱ betecknat område).
Tillägget till egenskapsbestämmelserna läggs bland annat till för
att monumentaliteten av huvudbyggnaden är viktig, rent
historiskt har det funnits en stor byggnad med flera små. Huset
som stod där innan var byggt år 1850 och var utpekat som ett av
Sunnes äldsta hus i kulturmiljöprogrammet för Sunne tätort
(1989), det är därför också viktigt ur kulturmiljösynpunkt.
Detaljplanen som reglerar 7 meter för två våningar tillkom långt
senare och genom att tillåta en högre höjd endast på
huvudbyggnaden kan arvet bibehållas framöver.

Administrativa bestämmelser
Tillägg till planbestämmelser:
•

Villkor för lov
Beteckning: a med bestämmelse som innebär att bygglov
inte får ges för bostadshus/flerbostadshus förrän
stabilitetshöjande åtgärder längs södra slänten har
utförts PBL (2010:900) 4 kap 14 § 4

Tillägg av administrativ bestämmelse för villkor för lov läggs till
för att plan och bygglagen förutsätter att bestämmelser om
skyddsåtgärder med stöd av 4 kap 12 § kompletteras med
bestämmelser om villkor för lov eller startbesked enligt 4 kap 14
§.
Tillägg till planbestämmelser:
•

Genomförandetid
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Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen
ändringen vinner laga kraft.
En administrativ bestämmelse om genomförandetid läggs till för
vid en ändring av detaljplan där genomförandetiden gått ut så ska
kommunen bestämma en ny genomförandetid för de
planbestämmelser som planändringen gäller.

Upplysning
•

Förändrad prickmark
Byggbar mark har utökats mot öst och nord, inom gräns
för tillägg PBL (2010:900) 4 kap 11 § punkt 1.

I gällande detaljplan har byggrätt för bostäder en placering som
är låst till fastighetens nordvästra hörn. Området som får
bebyggas görs större i öst och nord för att medge en alternativ
placering av nya byggnader. På kartan ses det genom att området
som inte är prickat har utökats och liten del av prickmarkerad
mark således har tagits bort. Inom/alternativt i direkt anslutning
till utökad byggbar mark finns 3 stycken träd som kan beröras av
nya prickningen. Dessa träd kan komma att behöva tas ned för att
kunna bebygga marken.

Figur 5 och 6. T.v.: Rött område visar prickmark som tagits bort.
T.h.: Prickmark är på denna bild ersatt med byggbar mark.
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Samlad bedömning
Följande ändringar bedöms stämma överens med gällande
detaljplans övergripande syfte för stadsplaneområdets
användning för stadsägorna 350 inom Skäggeberg i Sunne tätort,
vilket är bostadsändamål.
Ändringarna bedöms inte få några större negativa konsekvenser,
marken är redan ianspråktagen och genom att till exempel stärka
detaljplanens noggrannhet gällande stabilitet vid slänt ges
möjlighet till en mer funktionell plan som tar geotekniska
åtgärder i beaktande.

GENOMFÖRANDE
Allmänt
Här redovisas fördelning av ansvar, möjligheter till att genomföra
detaljplanen och de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Beskrivningen av genomförandet har ingen självständig
rättsverkan utan avsikten är att den skall vara vägledande vid
genomförandet för ändringen av detaljplanen.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år räknat från den dag planen
vunnit laga kraft. Genomförandetiden gäller planens ändrade
planbestämmelser:
•
•
•
•
•

Borttagande av F
Tillägg av egenskapsbestämmelse för skydd mot
störningar.
Ny egenskapsbestämmelse gällande byggnadshöjd för
huvudbyggnad.
Tillägg av administrativa bestämmelser gällande villkor
för lov samt genomförandetid.
Tillägg av förändrad prickmark.

Övriga bestämmelser inom och utom ändringsområdet får ingen
ny genomförandetid.

Ekonomiska frågor
Exploatören bekostar framtagandet av ändringen av detaljplanen
enligt kommunens gällande plan- och bygglovstaxa (2011),
kostnaden betalas när ändringen av detaljplanen har vunnit laga
kraft.
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Exploatören bekostar även utsättning och inmätning, kommande
projektering, byggnationer och anläggningsarbeten. Detta
inkluderar även kostnader för eventuella flyttningar av
markledningar som t.ex. elledningar, och ombyggnationsåtgärder
i angränsande ytor vilka härrör från exploateringen.
Ytterligare tekniska utredningar som kan komma att krävas i
byggskedet t.ex. gällande geoteknik bekostas av exploatören.
Anslutningsavgift för vatten och avlopp debiteras
fastighetsägaren enligt gällande VA-taxa.
Kostnader för fastighetsbildning bärs av köparen.

Fastighetsrättsliga frågor
Kvartersmarken på Skäggeberg 15:61 har i dagsläget inga planer
på att avstyckas.

2020-06-10

Planförslaget har upprättats av
Sandra Bood, Fysisk planerare
Mikael Persson, Samhällsplanerare
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Sunne

Telefon
0565- 160 00 växel
0565-162 25 direkt
076-100 41 16 mobil

Internet och fax
sandra.bood@sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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Granskningsutlåtande
Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
under tiden 27 januari t.o.m. 10 februari 2020. Planen har skickats till kommunala och statliga
remissinstanser samt till ägare till grannfastigheterna. Planen har funnits tillgänglig för allmänheten på
Plan och projekt, biblioteket och på kommunens hemsida.
Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggbar mark något och införa en bestämmelse om skydd
för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov. Ändringen medför även borttagning av
planbestämmelsen F (byggnadssätt och antal lägenheter) samt tillägg av ny planbestämmelse gällande
byggnadshöjd för huvudbyggnad. Detta möjliggör för framtida exploatering inom fastigheten i form av
flerbostadshus inom centrala Sunne. Ändringsområdet omfattar del av gällande stadsplan för stadsägorna
333 G. 333 Ö och 350 m.fl. inom Skäggeberg i Sunne köping. Ändringen gäller del av stadsägorna 350
inom Skäggeberg som ligger i gällande detaljplans östra del. Planändringen avser planläggning för hela
fastigheten Skäggeberg 15:61.
Inkomna synpunkter
Skriftliga yttranden har inkommit enligt följande:
•

Länsstyrelsen

•

Sveriges geotekniska instituts (SGI) yttrande till Länsstyrelsen

•

Lantmäteriet

•

Trafikverket

•

Miljö- och byggnadsnämnden

•

Fastighetsägare 1

Innehållet har sammanfattats av fysiska planerare och redovisas nedan. Kommunens kommentar till
yttranden redovisas med kursiv indragen text.

Länsstyrelsen
Ärendet
Rubricerat förslag till ändring av detaljplan, upprättat med standardförfarande den 19 december 2019, har
översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har
behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid
planberedning den 20 februari 2020.
Syftet med detaljplanändringen är att bland annat att utöka byggbar mark.
Länsstyrelsens roll
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
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bestämmelser,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett
lämpligt sätt, eller
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser, naturmiljö, buller samt ras och
skred. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har
gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående ras och skred.
Hälsa och säkerhet
Kommunen har efter samrådskedet kompletterad den geotekniska utredningen och flera av
Länsstyrelsens och SGI:s synpunkter är nu bearbetade. Det kvarstår dock viktiga frågor som behöver
utredas innan planens antagande.
SGI påpekar att det i anslutning till fastigheten 769, utanför planområdet, finns slänter som ej uppfyller
kraven för tillfredsställande stabilitet. Kompletterande beräkningar krävs för att kunna ta ställning i
frågan, se SGI:s yttrande i sin helhet. Vid risk för s.k. bakåtgripande skred behöver kommunen klarlägga
vilka förstärkningsåtgärder som krävs för att planen ska få tillfredsställande stabilitet samt reglera detta på
plankartan.
Kommunen behöver även förtydliga kring valet att inte redovisa säkerheten för fler glidytor längs
slänten, vilket SGI tidigare efterfrågat. I detta sammanhang lyfts frågan om den mest kritiska glidytan har
fångats med vald sökmetod (entry-exit).
Bestämmelserna [m] och [a] gäller inom den rödmarkerade gränsen på plankartan. Linjen är beskriven
som ”gräns för var tillägg till planbestämmelser ska gälla”. Det är viktigt att bestämmelserna ovan tydligt
gäller både inom prickad som oprickad mark med hänsyn till behovet av åtgärder inom dessa områden.
Att även rödmarkera nya bestämmelser bidrar till att ytterligare förtydliga tillägget. Länsstyrelsen anser
att beskrivningen på plankartan bör omformuleras så att inga tveksamheter uppstår.
Noteras. Nya ändringar i plankartan blir rödmarkerade.
Skyddsbestämmelsens tecken (”m”) placeras även inom prickad
mark för förtydligande för dess placering.
Det framgår av det geotekniska underlaget att vissa åtgärder behöver utföras i anslutning till vattendrag
vilket innebär åtgärder som kräver prövning enligt miljöbalken. Det kan heller inte uteslutas att visa
åtgärder behöver utföras utanför planområdet.
I en detaljplan är det inte möjligt att villkora bygglov/startbesked för åtgärder gällande geotekniska
säkerhetsfrågor som behöver vidtas utanför tomten, se 4 kap 14 § plan- och bygglagen. För att
planområdet ska anses lämpligt måste därför nödvändiga åtgärder säkerställas på annat sätt, som till
exempel genom att genomföra åtgärder utanför planområdet innan planen antas. Länsstyrelsen kan dock i
undantagsfall acceptera att skyddsåtgärder av ovannämnd karaktär inte genomförs innan antagande. Detta
om Länsstyrelsen kan bedöma att det är sannolikt att åtgärden kommer att kunna vidtas i den omfattning
som behövs. Länsstyrelsen har dock i dagsläget inte möjlighet att ta ställning i frågan då det saknas
erforderligt underlag.
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En utgångspunkt i plan- och bygglagen är att frågor gällande hälsa och säkerhet ska vara utredda när
kommunen beslutar om markens lämplighet genom att anta en detaljplan. Länsstyrelsen anser därför att
den geotekniska undersökningen behöver kompletteras angående slänten i anslutning till fastigheten 769
samt att resonemanget utvecklas kring säkerheten för fler glidytor i enlighet med yttrandet från SGI.
Länsstyrelsen behöver även uppgift om kommunen har rådighet över marken där nödvändiga
förstärkningsåtgärder kan behöva genomföras och i övrigt en redovisning över hur nödvändiga
skyddsåtgärder som kräver anmälan/tillstånd ska kunna säkerställas.
Övriga upplysningar
Planändringarna medför följdverksamheter som utgör vattenverksamhet, bland annat krävs
erosionsskydd i vatten. Beroende på omfattning och påverkan på miljön och/eller enskilda intressen
behöver åtgärderna anmälas eller tillståndsprövas.
Noteras.
Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen bedömer
det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning avseende hälsa och säkerhet, geoteknik om
den antas i nuvarande form.
Noteras.

Sveriges geotekniska instituts (SGI) yttrande till Länsstyrelsen
Yttrande övergranskningshandling (daterad 2019-12-19)
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen Värmland erhållit rubricerad detaljplan med
begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och
geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
En ansökan om planbesked har inkommit till Plan och projekt, Sunne kommun i syfte att ändra del av
detaljplanen "Stadsägorna 333 G, 333 O och 350 m.fl. inom Skäggeberg i Sunne köping, Värmlands län".
Planändringen avser planläggning för hela fastigheten Skäggeberg 15:61. Ändringen av detaljplanen
syftar till att utöka byggbar mark och införa en bestämmelse om skydd för störningar som kopplas
samman med ett villkor för lov av slänt. Ändringen medför även borttagning av planbestämmelsen "F"
samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad.
Underlag
1. Geoteknisk undersökning i samband med ändring av detaljplan - Fastigheten Skäggeberg 15:61,
Sunne kommun, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO), AF, daterad 201905-06
2. Geoteknisk utredning i samband med ändring av detaljplan - Fastigheten Skäggeberg 15:61,
Sunne kommun, PM Geoteknik, AF, daterad 2019-05-06
3. Planbeskrivning - Samrådshandling, Ändring av detaljplan för stadsägorna 350 inom Skäggeberg i
Sunne tätort, Sunne kommun, Värmlands län, datum saknas.
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4. Plankarta - Samrådshandling, Ändring av detaljplan för stadsägorna 350 inom Skäggeberg i Sunne
tätort, datum saknas.
SGI:s överväganden
SGI har yttrat sig i samrådsskedet under 2019. Vid detta tillfälle har följande synpunkter lämnats:
1. Tillämpning av ett högt densitetsvärde (23 kN/m3) för erosionsskydd i stabilitetsberäkningar.
2. Svårighet att avgöra vilken metod slår mest på stabiliteten.
3. Komplettering av stabilitetsberäkningarna med hänsyn till eventuellt justering av markytan som
inte är marklovspliktig.
4. Inverkan av föreslaget erosionsskydd på åfåran.
5. Förekomst av kvicklera, stabilitet i intilliggande slänter samt risken för eventuellt bakåtgripande
skred.
6. En mer detaljerad redovisning av utförda stabilitetsberäkningar med avseende på fler beräknade
glidytor.
SGI noterar och välkomnar att det geotekniska underlaget till planbeskrivningen nu har kompletterats
med hänsyn till synpunkter 1-4. I anslutning till fastighet 769 finns mycket branta slänter som ej uppfyller
kraven för tillfredsställande stabilitet. Ett skred utanför planområdet kan påverka planområdets stabilitet.
SGI anser att det behöver klarläggas i planskedet om ett skred utanför planområdet kan innebära att
planen får otillfredsställande stabilitet. För att kunna besvara synpunkt 5 önskar SGI att kompletterande
stabilitetsberäkningar med avseende på bakåtgripande skred (med hänsyn till primärt och sekundära
skred) utförs. Om resultaten visar att stabiliteten för planområdet blir otillfredsställande vid ett eventuellt
bakåtgripande skred behöver det klarläggas vilka förstärkningsåtgärder som krävs för att planen ska få
tillfredsställande stabilitet. Förstärkningsåtgärderna behöver även säkerställas på ett plantekniskt
godtagbart sätt.
SGI efterlyste i det tidigare yttrandet att säkerheten för fler glidytor längs slänten redovisas för att det ska
bli tydligt for granskaren att den mest kritiska glidytan redovisats samt för att öka förståelsen för hur de
geotekniska förstärkningsåtgärderna påverkar stabiliteten i slänten. SGI vill även lyfta frågan om den
mest kritiska glidytan har fångats med vald sökmetod (entry-exit).
SGI överlämnar till Länsstyrelsen att avgöra om föreslagna planbestämmelser är plantekniskt godtagbara.
För att stabiliteten för slänten ska bli tillfredsställande krävs åtgärder inom prickmarkerat område såväl
som inom oprickat område, se förslag till åtgärder PM geoteknik. SGI vill lyfta frågan om
planbestämmelse "m" gäller både inom prickat och oprickat område. SGI vill även lyfta frågan avseende
om villkoret för lov är juridiskt riktigt då det enbart går att villkora åtgärder på tomten. Som kommunen
själva anger är åtgärder i vatten tillståndspliktiga och kräver prövning enligt miljöbalken. SGI kan inte se
om denna prövning är genomförd.

Lantmäteriet
Ändring av detaljplan för Lerbrobacken
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra.
Noteras.
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Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende. Trafikverket har i tidigare skeden yttrat sig i frågan 201903-29 och 2019-10-14.
Planområdet är beläget cirka 200 meter söder om primära länsvägen 241 där Trafikverket är väghållare.
Sammantagen bedömning
Trafikverket har ingen erinran mot ändring av detaljplanen.
Noteras.

Miljö- och bygglovsnämnden
Granskningsyttrande – Detaljplan Lerbrobacken
Sammanfattning
Syfte med ändringen av detaljplanen Lerbrobacken (Skäggeberg 15:61) är att möjliggöra för mer
exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala Sunne. Fastigheten angränsas av
bostäder i väst, Skäggebergsvägen i norr, Ekebyvägen i öst och Lerälven, skog och obebyggd mark i syd.
Miljö-och bygglovsnämnden har fått detaljplanen på remiss i granskningsskedet med möjlighet att yttra
sig.
Kommentarer och synpunkter
Det har i samband med planarbetet framtagits en geoteknisk undersökning. Undersökningen visar på att
stabilitetshöjande åtgärder måste utföras. I den geotekniska rapporten står det att ”I samband med
detaljprojektering av planerad bebyggelse bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras i läge
för blivande byggnader för att i detalj bedöma slutligt grundläggningssätt och behov av
grundförstärkning. Jordprofilen är mycket tjälfarlig och erosionskänslig. Detta ska beaktas vid
projektering av grundläggning liksom dagvattenhantering.” Det står också att det inför byggnation
behöver göras en radonmarkklassning då detta inte har utförts i den geotekniska undersökningen.
Miljö- och byggenheten kan konstatera att det inför bygglov kommer att ställa krav på ytterligare
utredningar gällande geoteknik och förekomsten av radon.
Synpunkten noteras.

Fastighetsägare 1
Fastighetsägaren motsäger sig nya byggnader nära hens hus. Träd står redan nära fastighetsägarens hus
och kan skada hens hus.
Synpunkten noteras. Befintlig stadsplan för fastighetsägarens
fastighet tillåter idag bebyggelse i närhet till fastigheten.
Därmed innebär inte ändringen av planen en ny tillåten byggrätt
gentemot fastighetsägarens.
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Varje fastighetsägare ansvarar för att träd som står på ens egna
fastighet inte åsamkar skada mot närliggande fastigheter. Detta
varken hanteras eller kontrolleras i detaljplan.

Fortsatt arbete
De yttranden som inkommit under samrådstiden och har inneburit justeringar av planhandlingarna
sammanfattas nedan.
Planbeskrivning
•
Plankartan
•

Skyddsbestämmelsen ”m” och den administrativa bestämmelsen ”a” i plankartan har förtydligats
som planändring genom att bli röd-markerade.

•

Skyddsbestämmelsen ”m” har även blivit placerad inom prickad mark.

Medverkande tjänstepersoner
Sandra Bood, fysisk planerare
Mikael Persson, samhällsplanerare.
2020-06-10

Datum
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för stadsägorna 333 G, 333 Ö, 350 med flera inom Skäggeberg - Lerbrobacken
Sunne kommun, Värmlands län
KS2018/530/04

Postadress
Sunne kommun
1.Miljö,plan och bygg
686 80 Sunne

Besöksadress
Plan- och Bygglovsenheten
Kvarngatan 6
Sunne

Telefon
växel
0565-16193 direkt
072 - 204 09 48 mobil

Internet och fax
mikael.p.persson@sunne.se
fax

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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Samrådsredogörelse
Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
under tiden 25 september t.o.m. 16 oktober 2019. Planen har skickats till kommunala och statliga
remissinstanser samt till ägare till grannfastigheterna. Planen har funnits tillgänglig för allmänheten på
biblioteket och på kommunens hemsida.
Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggbar mark något och införa en bestämmelse om skydd
för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov av slänt. Ändringen medför även borttagning
av planbestämmelsen F samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad.
Planen blir genom dessa ändringar mer användbar och funktionell och svarar bättre mot möjliggörande av
framtida exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala Sunne. Ändringsområdet
omfattar del av gällande stadsplan för stadsägorna 333 G. 333 Ö och 350 m.fl. inom Skäggeberg i Sunne
köping. Ändringen gäller del av stadsägorna 350 inom Skäggeberg som ligger i gällande detaljplans östra
del. Planändringen avser planläggning för hela fastigheten Skäggeberg 15:61. Omgivande
bostadsbebyggelse består av friliggande villor väster om området samt norr om Skäggebergsvägen. Öster
om planområdet finns Ekebyvägen och villabebyggelse. I söder finns Lerälven samt skog och obebyggd
mark. Planförslaget anses förenlig med både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen.
Nedan redovisas yttrandena och kommenteras om det finns anledning därtill. Slutligen sammanfattas
remissomgången med förslag till bearbetning av planen.
Länsstyrelsen
Ärendet
Rubricerat förslag till ändring av detaljplan, upprättat med standard-förfarande den 2 september 2019, har
översänts för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har
behandlats i samråd med företrädare för berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 24
oktober 2019.
Syftet med ändringen av detaljplan är bland annat att utöka byggbar mark och införa en bestämmelse om
skydd.
Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt:
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser,
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Under samrådet ska länsstyrelsen
också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om
tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.
Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det finns risk för att
planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
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Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Planbestämmelser
Länsstyrelsen bedömer att det finns oklarheter i redovisning av ändring på plankartan. En ändring av
detaljplan måste vara tydlig och får inte leda till oklarheter vid efterföljande prövningar.
Delar av ändringen har redovisats med röd färg på plankartan. Länsstyrelsen anser att detta
redovisningssätt rimligtvis bör användas för alla ändringar i kartan, som till exempel bestämmelsen om
högsta byggnadshöjd, bestämmelserna [m] och [a] m.m. Vidare bör utökning av byggbar mark framgå
tydligt av plankartan och inte enbart i text.
I planbeskrivningen finns det tydligt redovisat omfattningen/utökningen av
byggbar mark. Kommunen anser att kartan är tillräckligt tydlig.
Naturmiljö
Inom detaljplaneområdet och då inom prickad mark finns stora äldre träd som kan ha naturvärden. Planen
beskriver inte naturmiljön och dess värden på ett tydligt sätt.
Eftersom kommunen valt att ändra planen krävs formellt inte nya undersökningar för de delar av
planområdet som inte berörs av själva ändringen. Om det inte är tillräckligt klart i planen hur naturmarken
påverkas kan det krävas samråd enl. MB kap.12 §6 för åtgärder som berör träd.
Synpunkten noteras. Planbeskrivningen har förtydligats gällande eventuellt
berörda träd inom/alternativt i direkt anslutning till utökad byggbar mark.
Hälsa och säkerhet
Buller
Kommunen avser utöka den byggbara marken mot Ekebyvägen i öster. Frågan kring buller bör därför
belysas i planhandlingarna.
Frågan kring buller utreds i ett PM och belyses i planbeskrivningen.
Ras och skred
Planhandlingarna innehåller en markteknisk undersökningsrapport, MUR, och en geoteknisk PM.
Länsstyrelsen bedömer att den geotekniska undersökningen behöver kompletteras och förtydligas med
hänsyn till inhämtade synpunkter från SGI.
Det är svårt att avgöra hur stor del av stabilitetsförbättringen som bygger på själva erosionsskyddet
eftersom metoden används i kombination med andra förbättringsåtgärder i beräkningen. Detta i
kombination med att säkerhetsfaktorer vid vissa sektioner ligger precis på gränsen för godtagbara värden
medför att det är svårt att avgöra om de stabilitetshöjande åtgärder som redovisas är tillräckliga.
Länsstyrelsen anser att utredningen behöver en särredovisning av åtgärderna för att förtydliga vilken
kombination av åtgärderna som är nödvändig eller om de enskilda åtgärderna är tillräckliga var och en för
sig.
För att öka förståelsen för hur den föreslagna avschaktningen påverkar stabiliteten för de långa glidytorna
önskas ett förtydligande över hur stabiliteten varierar över slänten och en redovisning av fler beräknade
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glidytor. Det är otydligt till vilken nivå föreslagna åtgärder förbättrar stabilitetsförhållandena och SGI
anser att stabilitetsberäkningarna behöver ses över vilket är en bedömning Länsstyrelsen delar.
Kvicklera förekommer i området och slänter långt från planområdet kan påverka dess stabilitet.
Kommunen behöver utreda och klarlägga eventuell påverkan på områdets stabilitet samt säkerställa
nödvändiga stabilitetshöjande åtgärder.
Kvartersmarken når enligt plankartan ändra fram till släntkrönet. Beräknad sektion har inte någon
belastning närmast släntkrön och SGI ifrågasätter detta antagande då det saknas några belastningsbegränsningar i plankartan. Mindre justeringar av markytan, upp till 0,5 m, är generellt inte
marklovspliktiga och kan utföras utan kommunens medgivande. SGI ser därför vissa svårigheter med att
införa en restriktion som medför nollbelastning, då det i praktiken är svårt att säkerställa att den efterlevs.
Därför anser SGI att stabilitets-beräkningar ska utföras med en utbredd marklast om minst l0 kPa, för att
säkerställa att stabiliteten även efter en justering av markytan är tillfredsställande.
Länsstyrelsen ser ytterligare problematik angående belastning närmast släntkrönet. Området är markerat
som prickad mark i plankartan d.v.s. mark som inte får bebyggas. Användningen [B], bostäder, möjliggör
byggnation av enbostadshus vilket i praktiken innebära att den prickade marken kan bebyggas med
bygglovsbefriade åtgärder som t.ex. friggebod. Den geotekniska utredningen måste ta höjd för dessa
möjligheter.
SGI rekommenderar vidare att de geotekniska undersökningarna utförs till fördjupad utredningsnivå
innan åtgärderna projekteras för att optimera förstärkningsåtgärderna, se SGI:s yttrande i sin helhet.
Kommunen har infört två planbestämmelser, [m] som reglerar nödvändiga stabilitetshöjande åtgärder
samt [a] som villkorar lov-processen. Kommunen behöver se över utformningen av bestämmelsen [m]
efter att kompletteringar enligt ovan är utförda. Om en viss teknisk lösning behövs kan detta regleras i
bestämmelsen.
De geotekniska undersökningarna (markteknisk undersökningsrapport, MUR,
och geoteknisk PM) är kompletterade och redovisningen i planbeskrivningen
och plankartan är reviderad. Nedan är svaret på yttrandet från vår konsult i
planärendet:
Ärendet behandlar ändring av detaljplan för planläggning av fastigheten
Skäggeberg 15:61. Syftet är bland annat att utöka den byggbara marken samt
att göra en ändring av byggnadshöjd.
ÅF har noterat följande synpunkter som besvaras nedan:
1. Hög densitet på erosionsskydd (23 kN/m3). Svårt att avgöra om de
2.
3.
4.
5.

stabilitetshöjande åtgärderna är tillräckliga pga. densiteten.
Förtydligande hur stabiliteten varierar över slänten.
Stabilitet i intilliggande områden.
Minskad åfåra pga. föreslaget erosionsskydd kan innebära ökad
erosion i andra delar av vattendraget.
Ingen last finns mellan huset och släntkrönet där marken kan komma att
höjas med upp till 0,5 meter utan bygglov. Detta motsvarar en utbredd
marklast på 10 kPa som ska appliceras på beräkningarna.
Första synpunkten från SGI (punkt 1.) gällde densiteten på det föreslagna
erosionsskyddet där man påpekar att i beräkningen har en hög densitet på 23
kN/m3 använts.
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Detta stämmer inte riktigt. Densiteten över vattenytan (=constant unit wt.
above water table=ɣ) är 20 kN/m3 och under vattenytan (=unit
weight=effektiv densitet=ɣ ´) är 13 kN/m3 (23-10 =13 kN/m3 där 10=ɣw).
I de nya beräkningarna har den effektiva densiteten justerats ner något till
12 kN/m3. Se tabellen nedan.

Erosionsskyddets utformning och geometri samt de föreslagna åtgärderna
har inte optimerats. Det bör ske i samråd med den som ansvarar för
anmälan om vattenverksamhet. ÅF har vid utformningen av åtgärderna inte
utfört någon detaljprojektering utan har endast undersökt om det är möjligt
att uppfylla lägsta godtagbara krav på säkerhetsfaktorn, dvs FEN=1,10,
vilken används för jordar med kvicklera. Föreslagen metod är en
kombination av lättfyllning, avschaktning och erosionsskydd. Vid
detaljprojekteringen bör utformningen optimeras för att få en så bra lösning
som möjligt för planområdet.
I det aktuella området som denna detaljplaneändring omfattar har ingen
kvicklera upptäckts vid provtagningen och av den aspekten är
säkerhetsfaktorn 1,10 möjligen något på säkra sidan. Men då det - som SGI
påpekar - i ett närliggande område genom provtagning visat att det finns
kvicklera vid Magasinsgatan har denna säkerhetsfaktor använts även om
ingen kvicklera har hittats.
ÅF har utfört geotekniska utredningar i närbelägna områden markerade på
kartan nedan. Områdena ligger inom avstånd på ca 150 meter från
Lerbrobacken, samtliga i Lerälvens dalgång. På kartan nedan visas
områdena vid Magasinsgatan och Allégatan där ÅF tidigare har utfört
geotekniska utredningar.
ÅF bedömer att sedimenten har uppstått på likartat sätt inom de tre
områdena. Med hänsyn till att områdena Allégatan och Magasinsgatan
ligger i den aktuella detaljplanens närområdet har även de utförda
undersökningarna från dessa projekt inarbetats i de nya beräkningarna.
Därmed har även skjuvhållfastheten och jordmodellen justerats något, vilket
redovisas i de nya beräkningarna (punkt 2.). Med dessa kompletteringar
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har avschaktning, erosionsskydd och utbredning av lättfyllning kunnat
minskas något.

Skäggeberg
15:61
(Lerbobacken)

Allégatan

Magasinsgatan
(kv Leran)

Karta från Hitta.se. Kartan redovisar de intilliggande områdena, se även
geoteknisk plan i MUR:en.
Där det aktuella planområdet gränsar i sydväst har ÅF nyligen gjort en
detaljerad stabilitetsutredning gällande stabiliteten från Allégatan ner mot
Lerälven. Den omfattar sektion Sun-Ö30.3 som redovisas i MSB:s
stabilitetskartering över Sunne kommun, se karta nedan.
I denna utredning har ÅF föreslagit stabilitetshöjande åtgärder. En av
synpunkterna från SGI berörde att skred vid Allégatan kan ge
omgivningspåverkan även på området vid Lerbrobacken (Skäggeberg
15:61). För stabilitetsförhållanden och åtgärdsförslag för aktuellt område,
se PM Geoteknik "Detaljerad stabilitetsutredning, Allégatan/Lerälven,
Fastigheten Skäggeberg 1:315, Sunne kommun, daterad 2019-11-07 med
tillhörande MUR/Geo.
Därmed har stabiliteten i intilliggande område utretts enligt SGI:s önskemål
(punkt 3.).
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Karta från M SB:s stabilitetskartering i Sunne kommun.
Punkt 4 och 5 har hanterats genom nya beräkningar med justerad
jordmodell och ändrad utformning av åtgärder och erosionsskydd.
•

Föreslaget erosionsskydd minskar åfåran vilket kan riskera att öka
erosionen i andra delar av vattendraget. De nya beräkningarna är
justerade så att åfåran behåller den ursprungliga storleken (punkt 4.).

•

Tidigare beräknad sektion har ingen belastning närmast släntkrönet och
med hänsyn till att belastning om upp till 0,5 meter inte är
bygglovspliktigt är det svårt att införa denna som restriktion i
detaljplanen.De nya beräkningarna är justerade så att belastning med 10
kPa har lagts ut till släntkrönet (punkt 5.).
ÅF har påpekat i PM Geoteknik att åtgärder i vatten, såsom
erosionsskydd, är tillståndspliktiga (alternativt anmälningspliktiga).
Sunne kommun ansvarar för att detta görs. ÅF kan vid önskemål
tillhandahålla kompetens för att hjälpa till med detta.
Med ovanstående resonemang anses SGl:s synpunkter vara besvarade och
utredda. PM Geoteknik och MUR Geoteknik är reviderade med nya
beräkningar och ritningar.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning.
Länsstyrelsen gör bedömningen att de geotekniska frågorna måste utredas/kompletteras före det att
ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.
Noteras.
Lantmäteriet
Ändring av detaljplan för Sunne Lerbrobacken
Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets handlingar och har inget att erinra mot dessa.
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Noteras.
Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att utöka byggbar mark något och införa en
bestämmelse om skydd för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov. Trafikverket har i
tidigare skede yttrat sig i frågan 2019-03-29 med kommentar kring behov av bullerutredning.
Planområdet är beläget cirka 200 meter söder om primära länsvägen 241 där Trafikverket är väghållare.
Väg 241 har på sträckan en skyltade hastighet på 40 kilometer/timme och en årsdygnsmedeltrafik på 7
920 varav 676 utgörs av tunga fordon. Väg 241 är sekundär led för farligt gods samt funktionellt
prioriterat vägnät 2 kategorier.
Synpunkter
Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen ändring av detaljplanen.
Noteras.
Miljö- och bygglovsnämnden
Miljö-och bygglovsnämnden har inga invändningar mot de planerade ändringarna i detaljplanen
Lerbrobacken, men har några kommentarer och synpunkter som presenteras härunder.
Noteras.
Bakgrund
Enheten för Plan och projekt, inom verksamheten Samhällsbyggnad Sunne kommun, har utarbetat ett
förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken. Planändringen avser fastigheten Skäggeberg 15:61.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer användbar och funktionell. Ändringen
innebär en utökning av byggbar mark och införandet av en bestämmelse om skydd för störningar som
kopplas samman med ett villkor för lov av slänt. Ändringarna medför även borttagning av
planbestämmelsen F (byggnadssätt) samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för
huvudbyggnad.
Kommentarer och synpunkter
I plankartan framkommer det inte var eventuell infart/utfart till fastigheten kommer läggas. Det har
tidigare inte ansetts lämpligt att möjliggöra för infart/utfart längs med Ekebyvägen då vägen dels är en
huvudled och dels har bristfällig sikt. Ett utfartsförbud längs Ekebyvägen, med en förlängning ner på
Skäggebergsvägen för att undgå infart/utfart för nära korsningen Ekebyvägen/Skäggebergsvägen borde
adresseras i planändringarna. I tillägg till att öka trafiksäkerheten, möjliggör det också för framtidiga
ändringar i korsningen som t.ex. anläggandet av en rondell. Detaljplanen uppger ingen exploateringsgrad
som i kombination med en utökad bebyggbar yta gör att frågan om dagvattenhantering bör adresseras om
möjligt.

I samband med att detta endast är en ändring av detaljplan för att den ska bli
mer funktionell, vill kommunen hålla antalet ändringar och tillägg lågt till
antalet. Till skillnad från processen för en ny detaljplan där alla frågor
adresseras på nytt.
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Ellevio AB
Detaljplan för Lerbrobacken
Ellevio AB har tagit del av detaljplanen för Lerbrobacken.
Eventuell kan ett E-område behövas för ny nätstation beroende på hur mycket el som kommer att
förbrukas i det nya planområdet.
För övrigt har Ellevio inget att erinra.
Synpunkterna noteras. Det ryms inte inom det här förfarandet att lägga in
sådana områden.
Tillgänglighetsrådet
Tillgänglighetsrådet har inget att erinra.
Noteras.
Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär
att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna
roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer
och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande
av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Noteras.
Fastighetsägare 1
När nu ändringen att F tagits bort verkar det som det möjliggörs för att i stället för fristående
huvudbyggnad med högst 2 lägenheter kan nu hyreshus med byggnadshöjd på 9 meter byggas.
F föreslås tas bort och enligt planens syfte görs det för att göra planen mer
användbar och funktionell och för att svara bättre mot möjliggörande av
framtida exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala
Sunne. Hela planområdet är betecknat för tillbyggnader av till högst två
våningar, för alla eventuella nya byggnader. Såväl för byggnader med en höjd
av 9 meter som för 7 meter. Det innebär möjlighet till bland annat
flerbostadshus med en byggnadshöjd på 9 meter (två våningar), likväl som ett
bostadshus med en byggnadshöjd av 9 meter (två våningar).
Hela fastigheten överexponeras och blir snarare ett hyreshusområde, med parkeringsnorm om 9 platser
per 1000 kvadratmeter BTA bostäder ca 20 parkeringsplatser med fritt utrymme bakåt ca 550
kvadratmeter, i och med planförslaget sätts även miljöperspektivet åt sidan för överexploatering.
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Synpunkterna noteras. Frågor om parkeringsnorm hanteras i bygglovsskedet
och är därmed inget som hanteras i detta skede av processen.

Varför finns det inte en situationsplan (illusion) för tänkta byggnader baserat på en 3d modell för att få en
uppfattning av påverkan av skuggor från tilltänkta huskroppar?
Fortsatt så är hela planområdet betecknat för tillbyggnad av till högst två
våningar, för alla eventuella nya byggnader. Såväl för byggnader med en höjd
av 9 meter som för 7 meter. Därav anser kommunen inte att skuggor är en
fråga som behöver utredas i ändringen av detaljplanen.

Hur ser handlingsplanen ut för närliggande fastigheter vid stabilitetshöjande åtgärder jordspikning ev
pålning för vibrationer, sprickbildning?
Ansvaret för planering och utförande av stabilitetshöjande åtgärder ägs av
exploatören efter ändringen vunnit laga kraft.
Som angränsade fastighetsägare är man också bekymrad för fastighetsvärde när planområdet
överexploateras.
Kommunen anser att en välplanerad förtätning av tätorten ökar
serviceunderlaget i samhället för befintliga som nya invånare. Vilket skapar
positiva mereffekter.

Fortsatt arbete
De yttranden som inkommit under samrådstiden och har inneburit justeringar av planhandlingarna
sammanfattas nedan.
Planbeskrivning
•

Frågan kring buller utreds i ett Buller PM och belyses i planbeskrivningen.

•

De geotekniska undersökningarna är kompletterade och redovisningen i planbeskrivningen är
reviderad.

•

Planbeskrivningen har förtydligats gällande eventuellt berörda träd inom/alternativt i direkt
anslutning till utökad byggbar mark.

Plankarta
•

De geotekniska undersökningarna är kompletterade vilket lett till att planbestämmelsen gällande
geoteknik i plankartan är reviderad.

Medverkande tjänstepersoner
Petter Wikström, Fysisk planerare
Mikael Persson, Samhällsplanerare

