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Hur processen har bedrivits

• Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd under tiden 18 januari till 28 februari 2021. 

• Samrådet har anslagits på kommunens anslagstavla. Meddelande om samråd har sänts 
till sakägare enligt fastighetsförteckning, myndigheter, organisationer och andra berörda. 
Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga på stadsbiblioteket, i kommunhuset 
samt på kommunens webbplats.

Inkomna yttranden utan erinran:

• Kulturnämnden

• Trafikverket

Yttranden med synpunkter:

Länsstyrelsen i Värmland Föreningen för byggnadskultur

Lantmäteriet Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn

Skanova Bergslagens Räddningstjänst

Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska förvaltningen

Sommarvik AB Kristinehamns Tennisklubb

AkzoNobel Adhesives AB Kyrkogårdsförvaltningen

Förändringar av större karaktär efter samrådet:

Plankartan läsbarhet har förtydligats och planbestämmelser rörande byggrätter och 
byggnadshöjder har tillkommit. 

Området för restaurangändamål planläggs som C1 - flytande restaurang.

En del användningsgränser och egenskapsgränser har reglerats efter synpunkter som 
inkommit i samrådet. 

X-områden som säkrar allmänhetens genomfart i området har införts på plankartan. 

Resonemanget om strandskydd har förtydligats i planhandlingen. 

Resonemanget om hänsyn och skyddsavstånd har utvecklats och förtydligats i plankartan 
och i planhandlingen. 

Genomförandebeskrivningen har utvecklats och förtydligats i planhandlingen. 

Följande sakägare/berörda har, helt eller delvis, inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:

Länsstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden 

Sommarvik Ab AkzoNobel Adhesives AB

Bergslagens Räddningstjänst Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn

Ställningstagande:

• Efter gjorda justeringar bedöms detaljplanen vara redo för granskning.

(Biläggs i sin helhet)



Se kommentarer nästa sida.

Länsstyrelsens i Värmlands yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Länsstyrelsen i Värmland (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Plankartan
• Plankartan och grundkartan justeras enligt länsstyrelsens synpunkter.

• Aktuellt markområde kommer att planläggas som C1 – Flytande restaurang. Grundläggningen sker med 
pålar i vattnet. Prövning kommer utföras i enlighet med gällande lagstiftning. Högsta tillåtna byggnadsarea 
för restaurarangen är 500 m2. En text om detta läggs till i planbeskrivningen. Anläggandet av en brygga 
med restaurang kräver en anmälan hos Länsstyrelsen. En ev muddring är också anmälningspliktigt och kan 
kräva en naturvärdesinventering. 

Riskhänsyn
• Planeringsavdelningen har frågat och fått svar från AkzoNobel angående framtida utveckling.  AkzoNobel 

har lämnat ett detaljerat samrådsyttrande. AkzoNobel har framfört sina utvecklingsplaner som har tagits i 
beaktande. Brandskyddslaget har uppdaterat genomförd riskanalys enligt de inkomna synpunkterna. 
Plankartans skyddsavstånd samt användningsgränserna har efter samrådet reviderats efter de förändrade 
skyddsavstånden som framkommit i den uppdaterade riskanalysen. Kommunen avser att fortsätta 
planläggningen av besöksanläggningen och anser att det finns möjligheter att planlägga en besöksanläggning 
intill AkzoNobel och reningsverket med de skyddsåtgärder som vidtagits i planen. 



• Lukt från reningsverket bedöms inte vara farlig, men kan utgöra olägenhet beroende på hur ofta det 
uppkommer och intensiteten. Planområdet ligger inte i den förhärskande vindriktning från 
avloppsreningsverket. Vindriktningen bedöms vara gynnsam för planområdet baserat på att den vanligaste 
vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig. Luktolägenhet bedöms inte vara av en sådan 
omfattning att områdets attraktivitet försämras. Delar av området används idag för spontanidrott och för 
friluftsliv som ligger närmre avloppsreningsverket än vad som planeras för framtida användning där det endast 
är tillfälligt boende och besöksanläggning som föreslås. Skyddsavståndet för metangas till persontät verksamhet 
utomhus är 150 meter. Riskområdet ligger då inom skyddsavståndet för aerosoler som är 250 meter och 
metangasen be-döms inte få konsekvenser för planområdets användning. 

Naturvärden
• Stenmuren och alléerna mäts in och kommer att redovisas på grundkartan.

• Grundläggningen sker med pålar i vattnet. Kommunen noterar att en naturvärdesinvente-ring kan krävas om 
en muddring utförs.

Strandskydd
I planförslaget föreslås en flytande restaurang byggd delvis ut i Vålösundet samt en byggrätt för förvaring av 
kanoter. Strandskyddet föreslås upphävas på en sträcka av 100 meter. Ett x-område säkrar allmänhetens 
genomfart i området där ett strandskyddsupphävande söks. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser:

- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen,
- behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 
eller
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.



Strandskydd (forts.)
För att dispens ska kunna beviljas får inte heller allmänhetens tillgång till strandområden försämras eller livsvillkoren för 
djur- och växtlivet väsentligt förändras.
Kristinehamns kommun åberopar flöjande två punkter som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet:
- området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området.
- området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området

För att göra området attraktivt vill kommunen möjliggöra en flytande restaurang i anslutning till vattnet. Intill restaurangen 
vill man också uppföra en förrådsbyggnad för att kunna hyra ut kanoter och liknande. Behovet av ett förråd intill 
strandkanten är stort. Hela konceptet bygger på kopplingen till Vålösundet för att attrahera även sjöfarande besökare och 
möjliggöra för gäster att paddla kanot. Både en flytande restaurang och ett förråd för uthyrning av kanoter och likande bör 
till sin natur ligga vid stranden. Söder och norr om planområdet är stranden ianspråktagen av camping respektive 
reningsverk och placering av en strandrestaurang är därför inte möjlig i ett läge söder eller norr om planområdet.
Större delen av strandområdet kommer att få en mer aktiv skötsel än idag. Detta möjliggör en utveckling av naturen samt 
ökar allmänhetens tillgänglighet till området. Området med upphävt strandskydd ligger i anslutning till en biotopskyddad 
ekallé längs stranden. Allén är i dag hårt ansatt av kraftfull strandvegetation och ambitionen är att frilägga och synliggöra
denna och därmed återskapa en tidigare natur- och kulturmiljö längs stranden. 



Samlad kommentar

• Förtydligande kring gällande planer inom planområdet görs i planbeskrivningen.

• Grundkartan förtydligas enligt LMs önskemål.

• Illustrationslinjer tas bort från plankartan. 

• Egenskapsbestämmelserna ses över och tydligörs.

• I planbeskrivningen har felaktigt angivits att ett genomförandeavtal har upprättats. Det 
finns endast en avsiktsförklaring avseende planläggning av kommunägd mark samt 
option avseende köp av mark som gäller under 5 år. Avsiktsförklaringen kan tolkas som 
en markanvisning, d v s ensamrätt att under begränsad tid förhandla med kommunen 
om överlåtelse av marken.

• Genomförandebeskrivningen förtydligas gällande ansvar för åtgärder samt 
konsekvenser avseende rättigheter och fastighetsbildning.

• Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras.

• Detaljplanen medför inte att all fastighetsbildning sker vid ett tillfälle. 
Fastighetsbildningen kan komma att ske successivt inom planområdet.

Lantmäteriets yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Lantmäteriet (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Se samlad kommentar.



Lantmäteriet (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Se samlad kommentar.



Lantmäteriet (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Se samlad kommentar.



Bergslagens räddningstjänst yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Samlad kommentar

• Förslaget till detaljplan har anpassats efter utförd riskanalys genom att lokalisera olika 
typer av verksamheter och användningar efter rekommenderade skyddsavstånd. 
Räddningstjänsten har fortsatt möjlighet att ingå i planens referensgrupp samt motta 
remisser. 



Miljö-och byggnadsnämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

1. Förslaget till detaljplan har anpassats efter utförd riskanalys genom att lokalisera olika typer 
av verksamheter och användningar efter rekommenderade skyddsavstånd.

2. Planeringsavdelningen har varit i kontakt med AkzoNobel angående framtida utveckling och 
bola-get har även lämnat ett samrådsyttrande. Brandskyddslaget har uppdaterat Riskanalysen 
( 210712) enligt de inkomna synpunkterna. Användnings- och egenskapsområden i 
plankartan har reviderats efter de förändrade skyddsavstånden som framkommit i den 
uppdaterade riskanalysen. Kommunen anser att det finns möjligheter att planlägga en 
besöksanläggning intill AkzoNobels verksamhet efter anpassning till nödvändiga 
skyddsavstånd. Exemplet ovan med 80-100 meter till besöksanläggningen antas berör 
skyddsavståndet från transporter av farligt gods (Fiskartorpsvägen). Enligt Riskanalysen 
(Brandskyddslaget 210712) är skyddsavståndet från transporter av farligt gods till persontät 
verksamhet 150 meter (vid avstånd mellan 100- 150 meter ska åtgärder avse-ende 
ventilation, utrymning och huvudentréer göras) Avståndet mellan Fiskartorpsvägen och 
planområdet med användningen Besöksanläggning (där endast byggnader med entréer, 
utrymningsvägar och friskluftsintag vända från Fiskartorpsvägen tillåts) är 100 meter vilket 
innebär att skyddsavståndet klaras.  Avståndet mellan Fiskartorpsvägen och till området med 
persontät verksamhet är 150 meter vilket också innebär att skyddsavståndet klaras. 

3. Planbestämmelsen ändras till enbart SKYDD och år tillägget ”bänkar, bord eller dylikt som 
kan  locka till en längre vistelse får ej uppföras. Badplats får ej uppföras.

4. Se ovan

5. I granskningsförslaget har byggrätten ökat till 200 m2. Området är tänkt att endast an-
vändas till ett förråd för kanoter. 



Miljö- och byggnadsnämnden (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

6.   Användningen har ändrats till C1 – Flytande restaurang. Högsta tillåtna byggnadsarea 
för restaurangen är 500 m2 Att uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde 
kräver en anmälan till länsstyrelsen om arean är under 3000 m2.  Anmälan ska göras av 
byggherren innan byggnationen påbörjas. 

7.   Se ovan.

8. Egenskapsbestämmelserna om byggnadsareor tydliggörs.

9. Planbestämmelsen ändras till e2 och e3 till en högsta sammanlagd byggnads area om 
800+500 m2.

10. Då detaljplanen ska vara långsiktig utökas byggrätten till 1500 m2 med 
planbestämmelsen e4 för att möjliggöra exempelvis en padelhall eller liknande. 
Plankarta och plan-beskrivningen ändras. 

11. En bedömning är gjord att högsta tillåtna byggnadshöjd generellt bör vara 8 meter inom 
planområdet, vilket möjliggör för byggnader med två våningar. På en begränsad yta av 
1000m2 tillåts en högsta byggnadshöjd på 12 meter vilket motsvarar tre våningar. 
Lämplig byggnadshöjd för master, torn och likdanade på en begränsad yta blir högst 20 
meter på en högsta sammanlagda yta av 50 m2. Plankarta och planbeskrivning ändras. 



Miljö- och byggnadsnämnden (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

12. Bedömningen görs att 500 m2 rimlig yta för en mindre restaurang vid stranden/pir. 
Högsta byggnadshöjd regleras till 5 meter för restaurangen, vilket möjliggör en våning. 
Plankarta och planbeskrivning ändras. 

13. Byggrätten förtydligas till max 200 m2

14. Illustrationen, som inte längre är aktuell, tas bort. På plankartan anges den korrekta 
byggrätten med planbestämmelsen e5 (Största byggnadsarea 5 500 m2) inom 
användning RNO.  Endast begreppet byggnadsarea (BYA) används. 

15. Resonemanget förtydligas i planbeskrivningen. 

16. I användningen R ingår även komplement till verksamheten besöksanläggningar. I 
granskningsförslaget hamnar bestämmelsen under Utförande, b1. 

17. I granskningsförslaget får restaurangen användningen C1 – Flytande restaurang. Ordet 
”hänsyn” byts till ordet ”sampel” i planbestämmelsen. Texten i planbeskrivningen 
kompletteras för att underlätta hanteringen i bygglovskedet. Restaurangbyggnaden ska 
till volym, proportioner, indelning, material, detaljer eller färgsättning samspela med 
herrgårdsbyggnaden.

18. Den befintliga grunden ligger i den sydöstra delen av planområdet.

19. Egenskapsbestämmelsen n1 tas bort. Förtydligande görs i planbeskrivningen.



Miljö- och byggnadsnämnden (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

20. Egenskapsgränsen samt egenskapsbestämmelsen n1 tas bort.

21. Det läggs till en ny planbestämmelse - n1, trädridå ska bevaras.

22. Den administrativa bestämmelsen a1 (strandskyddet inom kvartersmark upphävs) läggs 
till inom egenskapsområden där strandskyddet ska upphävas. Texten om strandskydd är 
förtydligad i Planbeskrivningen. Omfattningen av strandskyddet ändras till 100 meter.

23. Ordet landstrand är en felskrivning i planbeskrivningen och ersätts med det kor- rekta
ordet ”strand”.

24. Bedömningen görs att det område som är planlagt som SKYDD och som generellt är 
lägst inom planområdet kan hantera dagvattnet. 

25. Skyddsavståndet relateras till aerosolers spridningsavstånd i luft. Detta blir en fördjupad 
undersökning om tillbyggnadsplanerna realiseras och en ny detaljplan tas fram.



Se kommentarer på nästa sida

Tekniska nämndens yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Dagvatten

• Efter samrådet har kommunen gjort förvaltningsövergripande kunskapsinsamling om 
dagvattensituationen och landat i ställningstagandet att befintliga diken på kvartersmark och 
inom allmänplatsmark SKYDD samt SKYDD1 – översvämningsyta kan hantera dagvattnet. 

• Vänerns medelvattenstånd idag är +44,33. Högsta beräknad planeringsnivå är + 46,77. Detta 
ska beaktas vid all byggnation nära stranden. Lägsta nivå färdigt golv inom planområdet är 
+46,97. Andel hårdgjord yta är begränsad med en planbestäm-melse i plankartan.

Riskanalys

• Riskavståndet för metangas redovisas i sista raden Gasklocka (metan) i tabell 6.1 i riskanalysen 
(210712) på sidan 34. 

Trafik

• Ett PM kapacitetsanalys har efter samrådet tagits fram som underlag till detaljplanen. Analysen 
kom fram till att det finns kapacitet i korsningen för de beräknat ökade tra-fikflödena. Dock så 
ger kapacitetsanalysen förslag på hur man kan förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Plankartan har justerats efter kapacitetsanalysen genom att hela korsningen planlagts som 
allmän plats GATA. Inom detta område finns plats att dra om gång- och cykelvägen i 
korsningen. 

Fritid

• Skogen intill tennisklubben kvarstår får skydd i form av en planbestämmelse – n1 träd-ridå ska 
bevaras. Sannaleden passerar genom området och får ett planstöd genom ett x-område på 
kvartersmark.

Tekniska nämndens yttr ande (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer



Kristinehamns Tennisklubb yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Samlad kommentar:

• Skogen intill tennisklubben kvarstår får skydd i form av en planbestämmelse – n1 träd-
ridå ska bevaras.

• Diskussioner om arrendeavtal/köp av mark kan fortsätta både under och efter planpro-
cessen. 



Samlad kommentar

• En planbestämmelse som säkrar en naturlig avskärmning mellan tennisklubbens banor 
och övrig kvartersmark införs på plankartan, n1 – trädridå ska finnas.

• Diskussioner har förts internt inom kommunen och de olika perspektiven rörande 
huruvida marken ska planläggas som allmän plats mark eller kvartersmark har lyfts. Den 
samlade kommunala bedömningen är att marken ska planläggas som kvartersmark och 
kan därmed både vara kvar i kommunal ägo eller kan komma att säljas. 

Komplettering av samrådsyttrande avseende detaljplan för Skymningen norra 

 

Kristinehamns Tennisklubb avger härmed komplettering av samrådsyttrande efter att på plats vid det 
aktuella området tillsammans med representanter för kommunen och för Sommarvik kommit fram 
till tre olika förslag till lösning (enligt minnesanteckning från mötet). 

 

Kristinehamns Tennisklubb förordar (förslag nr 1 enl minnesanteckningarna) att kommunen kvarstår 
som ägare av det skogsområde som i rapporten, Inventering och bedömning av naturvärden vid 
detaljplanering av Norra Skymningen, benämns ”Skogsområde sydost”. Skogsområdet ger 
tennisanläggningen vindskydd och utgör en naturlig avskärmning och ett bullerskydd mot den 
planerade aktivitetsparken vilket har stor betydelse för tennisspelet. 

 

Tillsammans med det skogsområdet som kommunen redan har för avsikt att behålla kommer den 
planerade aktivitetsparken ges en naturlig inramning på alla yttre sidor. 

Skogsområdet förblir dessutom tillgängligt både för campingens och aktivitetsparkens gäster, övriga 
turister och besökare i staden och inte minst stadens egna medborgare som redan idag är flitiga 
användare av området som binder ihop centrum med skärgården. 

 

Kristinehamns Tennisklubb utesluter helt och hållet (förlag nr 2 enl minnesanteckningarna) där 
Sommarvik köper skogen med en liten buffertzon/skogsridå framför tennisanläggningen men kan då 
inte garantera hur det kommer att se ut på andra sidan stigen där skogen kan komma att stängslas 
in. 

 

Enl förslag nr 3 i minnesanteckningarna föreslås en buffertzon som skall gå ner till en stig ca 40 meter 
bakom tennisanläggningen för att försäkra sig om en viss distans till aktivitetsanläggningen. Där skall 
skogen bevaras dels som vindskydd men också skydd från höga ljud. Tennisklubben anser att om 
detta förslag skall vara möjligt så bör kommunen äga kvar det skogsområdet då vi tycker att det är 
orimligt att vi som ideell idrottsförening skall behöva köpa/arrendera och förvalta skog för att värna 
vår anläggning. 

 

 

Fredrik Johansson   Kontaktperson 

Ordförande    Anna Duvenfelt 070-317 56 10 

Kristinehamns Tennisklubb (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer



Sommarvik AB yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Allmänt:

• Plankartan i planbeskrivningen tas bort.

• Ett PM kapacitetsanalys har efter samrådet tagits fram som underlag till detaljplanen. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med information utifrån kapacitetsanlysen. Plankar-
tan har justerats efter kapacitetsanalysen genom att hela korsningen planlagts som all-
män plats GATA. 

Planbestämmelser:

• Kommunen vill genom att planlägga det aktuella planområdet ta ställning till hur den 
tidigare oplanerad marken kan och bör användas. Att planlägga marken söder om re-
ningsverket som SKYDD är ett sätt att säkerställa lämpliga skyddsavstånd mellan re-
ningsverket och planerad besöksanläggning. 



Sommarvik AB (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Planbestämmelser forts.

• Ekarna och den cirkulära grundmuren är nu inmätta i grundkartan. Planbestämmelsen 
n1 tas bort från plankartan då allén har ett biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap § 11.

• Det har efterfrågats en restaurang på brygga i vattnet vilket har tillgodosetts bl. a. 
genom att har strandskyddet upphävts. Restaurangen får planbestämmelsen C1 –
flytande restaurang. Övriga serveringar kan tillgodoses inom användningen R 
(Besöksanläggning).

• Området får en ny planbestämmelse R3 - kanotförråd och utökas. 

• Fördröjningsmagasin förläggs inom SKYDD.

• Den västra användningsgränsen för tennisklubben flyttas ca 50 meter österut. Området 
består av skog.

• Det är den blivande aktören av besöksanläggningens angelägenhet att ta upp frågan om 
servitut med fastighetsägaren av fastigheten Presterudsudde 3, AkzoNobel. En allmän 
gata genom naturmarken kan bli aktuell när en fortsättning av gatan kan säkerställdas 
genom fastigheten Presterudsudde 3. All utrymning ska ske i riktning från AksoNobels
fabrik mot lämpliga utgångar och utfarter huvudsak i sydlig riktning. 



Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Se kommentarer nästa sida.



Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

X-område

• Ett x-område som säkrar allmänhetens genomfart införs på plankartan. Ytterligare ett x-
område införs i områdets södra del för att säkra allmänhetens genomfart även där. 



Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer

Naturpark:

• Större delen av skogen som har höga naturvärden placeras på allmän plats. En 
skötselplan ska säkerställa att skogen sköts på bästa sätt. X-områden införs för att säkra 
allmänhetens passage genom området.

• Sannaleden har ingen officiell status och är inte beslutad eller finansierad av kommunen.  
I användningen SKYDD ryms även anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och 
cykelvägar. Någon särskild planbestämmelse för att säkerställa promenadstråket inom 
mark som planläggs för SKYDD finns därför ej med i plankartan. De förväntade 
konsekvenserna skyddsavstånd från reningsverkets utvecklig som är kända i nuläget är 
inarbetade i förslaget till detaljplan. Reningsverket utveckling liksom eventuell framtida 
utbyggnad av AkzoNobels verksamhet ger ytterligare skäl till att inte låsa 
promenadstråkets sträckning inom mark som planläggs för SKYDD i plankartan. 
Planbestämmelsen SKYDD får tillägget ”bänkar, bord eller dylikt som kan locka till en 
längre vistelse får ej uppföras. Badplats får ej uppföras.



Miljökonsekvensbeskrivningen:

• Det stämmer att miljötillståndet för reningsverket inte styr var sedimenteringsbassängerna skall 
placeras. En placering utanför reningsverkets nuvarande fastighet kräver en ny detaljplan med 
en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. I det eventuellt kommande plan-arbetet för 
reningsverket kommer placering studeras med hänsyn till bl. a. naturvärden. I denna detaljplan 
tas det hänsyn till de skyddsavstånd som de ev. tillkommande sedimenteringsbassängerna kan 
medföra.

• Marken närmast reningsverket planläggs som SKYDD och inga byggnader kommer att 
uppföras där. Arean av de planerade bassängerna är endast 0,12 hektar och tar endast en liten 
del av området anspråk. På så sätt bevaras en buffert av växlighet mellan reningsverket och den 
planerade besöksanläggning. 

Promenadstråk:

• Texten förtydligas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn (forts.) Planeringsavdelningens kommentarer 



Se kommentar nästa sida.
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Skyddsavstånd:

• Kommunen har studerat en placering av de eventuella nya sedimenteringsdammarna i 
de nordvästra delarna av reningsverkets fastighet och funnit att den marken inte är 
lämplig på grund av att det finns ledningar i mark. Att ta fram en utredning av området 
är inte aktuellt på grund av det finns små möjligheter att anlägga dammarna där.



1. En BLEVE uppstår efter en lång tids brandpåverkan på ca 3-6 timmar. Det är en mycket liten 
risk för att den ska uppstå och det finns mycket stora möjligheter att utrymma 
besöksanläggningen och större område runt AkzoNobels anläggningen innan en BLEVE 
uppstår. Användning för planområdet ändras till att anpassas för ammoniak. 

2. Det ämne som har skyddsavståndet 500 meter är metanol i cisterner. Skyddsavståndet för 
metanol till icke persontät verksamhet är 450 meter och skyddsavståndet till person-tät 
verksamhet är 500 meter. Användningsgränserna anpassas till dessa avstånd. 

3. Angående Figur 1 uppfattar Kommunen att lävaken minskar skyddsavstånden och risken för 
negativa effekter på en ev besöksanläggning minskar av fenomenet lävaken. Kommunen 
uppfattar att figur 2 utgör ett teoretiskt underlag för att beräkna skyddsavstånden i Tabell 6.1 i 
Risksanalys (210712). Kommunen har inga synpunkter på Figur 2.

Akzo Nobel Adhesives AB yttrande Planeringsavdelningens kommentarer
(sammanfattat, bifogas i sin helhet) 

1. Skadeavstånden som använts i planbeskrivningen är hämtade ur en 
riskanalys som Brandskyddslaget gjort på uppdrag av kommunen (daterad 
2019-06-26). Brandskyddslaget har senare tagit fram en rapport (Rapport –
Spridningsberäkningar, daterad 2021-02-23) på uppdrag av Akzo Nobel 
Adhesives där Brandskyddslaget uppdaterat skadeavstånd för bl.a. 
ammoniak och gjort beräkningar på BLEVE scenario (kraftig 
gasmolnsexplosion). Sannolikheten för att ett BLEVE scenario skulle 
uppstå är liten, men påverkan i planområdet skulle bli stor med 
personskador som följd. AkzoNobel anser att skyddsavstånden i 
planhandlingarna behöver utökas efter den uppdaterade rapporten från 
Brandskyddslaget (daterad 2021-02-23). 

2. AkzoNobel noterar att det s.k. RNO-området där övernattning blir 
möjligt gör en inbuktning åt kemiindustrins håll och att området 
Natur/Skydd, som är tänkt som en buffert pga riskerna från 
sevesoanläggningen är smalt på en lång sträcka i an-slutning till industrin. 
Bolaget anser att det inte är lämpligt att anlägga någon verksamhet som 
kan innebära ökad persontäthet, tex upplevelseanläggning, på ett närmare 
avstånd än i vart fall ca 500 m från industrins tankar. Att möjliggöra 
övernattning i industriområdets närhet ser bolaget som helt uteslutet. 
Även om sannolikheten för händelserna är låg så är konsekvensen stor.

3. I Brandskyddslagets rapport (daterad 2021-02-23) framgår att för 
avstånden i figur 1 och 2 (i AkzoNobels samrådsyttrande) ska fenomenet 
lävak tas i beaktande för ammoniaklösning och formalin. Placeringen av 
tankar för dessa råvaror bedöms innebära att sannolikheten är hög för att 
de studerade utsläppsscenarierna först sprids till en lävak och därefter 
sprids vidare. Detta kommer med stor sannolikhet innebära kortare 
skadeavstånd och därmed mindre skadeutfall än vad som anges i figur 1. 
För ammoniaklösning bedöms lävaken reducera avståndet maximalt 50% 
och för formalin 25-50%.
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4. AkzoNobel informerar i sitt samrådsyttrande om att bolaget har ny tilltänkt 
produktion som innefattar tillverkning av egna monomerer för PVAc. 
Tilltänkt placering av tankar för monomerer är i anslutning till den invallning 
som finns för DETA och myrsyra. Bolaget planerar att ha själva 
monomertillvekningen i den lagerlokal som står tom idag. Detta för att 
monomertillverkningen är förknippad med risker och denna tillverkning bör 
vara avskild från övrig produktion. Vidare kommer bolaget under år 2021 att 
göra ett antal provtillverkningar för PUR (polyuretan) där det ingår isocyanter. 
På sikt kommer bolaget att själv tillverka egna isocyanter om dessa 
provkörningar blir lyckade. Tillverkning av isocyanter är förknippade med 
risker och tilltänkta kemikalier för denna tillverkning är i nuläget inte känt.

5. AkzoNobel informerar i sitt samrådsyttrande om att formaldehyd under ett 
antal år har varit en råvara som ifrågasatts. ECHA som är den europiska 
kemikaliemyndigheten har flera gånger ändrat klassificeringen av formaldehyd. 
ECHA vill på sikt fasa ut råvaran och ersätta denna. Detta innebär att bolaget 
måste ha utrymme för nya tillverkningsmetoder och råvaror där 
skadeavståndet är okänt i dagsläget. 

6. Bolaget informerar om att det planeras för en solcellsanläggning strax 
utanför grindarna. 

7. AkzoNobel anser att en utökad aktivitet i området kring campingen med 
ökad persontäthet i kemiindustrins närhet riskerar att påverka förutsättningar 
för ett nytt produktionstillstånd för befintlig verksamhet negativt. Ett nytt 
produktions-tillstånd enligt miljöbalken behöver inte nödvändigtvis vara 
initierat av att verk-samheten ska utvecklas genom ökad eller förändrad 
produktion utan kan bero på att det helt enkelt behöver förnyas av åldersskäl. 
Vid en sådan prövning kan allt för korta avstånd till kringliggande 
verksamheter innebära ett hinder för kemiin-dustrins verksamhet och 
möjligheten att få ett nytt tillstånd till befintlig verksam-het. Enligt 
Sevesolagstiftningen har kommunen en skyldighet att i sin planering ta hänsyn 
till Sevesoverksamheter och inte begränsa den framtida utvecklingen av dem. 
Det är därför viktigt att detaljplanen tar hänsyn till framtida förändringar vid 
Akzo Nobel Adhesives anläggning.

4. Riskavstånden för monomerer och isocyanter ryms inom det uppdaterade skyddsavståndet.

5. Kommunen tolkar informationen som att det troligaste scenariot är formaldehyden ersätts med ett 
mindre farligt ämne och att inga behov av utvidgade skyddsavstånd finns.

6. Kommunen noterar detta och antar att solcellsanläggningen ligger utanför planområdet. Anläggandet 
av en solcellsanläggning medför inga behov av ändringar i planhandlingarna. 

7. Kommunen har vägt olika faktorer för och emot varandra samt satt sig in i de olika riskutredningar 
som har tagits fram. Planeringsavdelningen samlade bedömning är att en väl genomarbetad bedömning 
är gjord och konstaterar att en besöksanläggning i enighet med detaljplanen är möjlig att anlägga med 
de ändringar som har gjorts efter de uppdaterade skyddsavstånden i riskanalysen (2021-07-12) utifrån 
kända ämnen som hanteras på anläggningen idag. AkzoNobel har haft möjlighet att framföra 
information om framtida utveckling. Planeringsavdelningen bedömer att kända olycksrisker är 
hanterbara och acceptabla för besöksanläggningen samt campingen med de skyddsavstånd som 
plankartan har anpassats efter och att hänsyn har tagits till både AkzoNobels befintliga verksamhet och 
dess framtida utvecklingsmöjligheter. 
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8. Vad avser frågan om risken för bullerstörning från bolagets verksamhet 
på den planerade upplevelseanläggningen med övernattningsmöjligheter 
anger planbeskrivningen att det inte inkommit någon olägenhetsanmälan till 
kommunen om buller från industrin. Bolaget kan informera om att det från 
fastigheter på andra sidan sjön har kommit klagomål på buller. Bolaget kan 
också tänka sig att om det skulle tillåtas övernattning i område RNO, inte 
minst i den del som buktar in mot industrianläggningen, så kan det tänkas 
att de övernattande kommer att rikta klagomål till campingen på ljud från 
industrin. Bolaget vill påminna om de transporter som sker till och från 
industrianläggningen på Fiskartorpsvägen också kan utgöra en bullerkälla.

9. Vid en räddningsinsats är Fiskartorpsvägen den enda vägen till 
industrianläggningen. Trafik som inte hör till någon av industrierna eller 
kommunens reningsverk bör undvikas för att säkerställa tillgänglighet för 
räddningsfordon så att de snabbt kan vara på plats. Anläggningens 
räddningsplan innefattar även medverkan från räddningstjänsten. 

8. De klagomål om buller som har inkommit till AkzoNobel har vidarebefordrats till Länsstyrelsen för 
kännedom. Länsstyrelsen konstaterar att bullernivåerna vid bullermätningen från AkzoNobels fabrik 
ligger under de nivåer som har angetts i produktionstillståndet.

9. Tillfarten till campingen och besöksanläggningen och utrymningen från anläggningen sker via 
Presterudsallén. Ingen trafik till eller från campingen och besöksanläggningen kommer att ledas via 
Fiskartorpsvägen.



Synpunkten noteras. 

Skanova yttrande Planeringsavdelningens kommentarer



Kyrkogårdsförvaltningen yttrande Planeringsavdelningens kommentarer

Kyrkogårdsförvaltningen har idag en sommarvattenledning mellan kyrkogården 
och Vänern som går över fastigheten Presterud 1:1. Ledningen saknar 
ledningsrätt och troligen har den legat på samma ställe under mycket lång tid. 

Aktuell ledning ligger inom mark som i förslaget planlägg som allmän plats. Markavtal 
upprättas lämpligen med kommunen avseende rätt att använda, behålla och underhålla 
ledningen.



Föreningen för byggnadskultur yttrande Planeringsavdelningens kommentar

Samlad kommentar:
• I kulturmiljöutredningen bedöms byggnader som kulturhistoriskt värdefulla utifrån en 

tregradig skala: 1A, 1B och 1C, där 1C utgör övrig bebyggelse som tillmäts ett särskilt 
kulturhistoriskt värde (se Kulturmiljöutredningen sida 23). De två byggnaderna inom 
planområdet som bedömts tillhöra kategori 1C i kulturmiljöutredningen har i förslaget 
till detaljplan försetts med varmsamhetsbestämmelsen k1 ”Miljömässig värdefull 
byggnad som ska bibehållas till sin ursprungliga karaktär med avseende på volym, 
proportioner, indelning, material samt färgsättning”.

• Fornlämningar och andra lämningar är inget som måste regleras i en detaljplan 
eftersom fornlämningar är skyddade i Kulturmiljölagen. I planbeskrivningen beskrivs 
hur fornlämningarna ska hanteras och att det kan krävs tillstånd för att för göra 
ändringar eller ta bort dem. Dessa ligger innanför användningsgränsen för SKYDD 
vilket medför att inget ytterligare skydd behövs i detaljplanen

• Användningsområdet för den planerade restaurangen har försetts med 
planbestämmelsen f2 ”Ny bebyggelse skall utformas i samspel omgivningens 
kulturhistoriska värden”. Förtydligande text i planbeskrivningen görs. 
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• Byggrätten för besöksanläggningen är reglerad i förslaget till detaljplan för att säkerställa att 
anläggningen inte överskrider lämpliga proportioner.
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