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Vad är en detaljplan?
Detaljplanen redovisar hur, vad och var man får bygga t ex bostäder, skola, industri och
hur den tekniska infrastrukturen t.ex. vatten- och spillvatten, fjärrvärme,
dagvattenhantering ska lösas. Detaljplanens reglering av markens och vattnets
användning ger ramarna för prövning av bygglov vid t.ex. uppförande av ny bebyggelse.

Planbesked

(planprogram) Samråd Granskning

Antagande Lagakraft

PLANHANDLINGAR
Detaljplanen består av:
- Plankarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
Övriga handlingar och utredningar
- Riskbedömning, WSP
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

2019-03-08
2019-05-16

PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE
Bergs kommun avser att göra en ny detaljplan för Rätansbyn 7:115 mfl. Området är i
huvudsak sedan tidigare planlagt. Befintlig byggnadsplan från 1956 medger att på
aktuell plats uppföra fristående bebyggelse för bostadsändamål.
Inom planområdet bedrivs sedan 60-talet verksamhet med drivmedelsförsäljning,
verkstad och viss detaljhandel i kvarter tillsammans med bostäder. Den gamla
byggnadsplanen hindrar fortsatt utveckling av den etablerade verksamheten.
Det nu aktuella planförslaget omfattar dryga 5 800 m2 och gränsar till vägkorsning
mellan E45 och väg 315.
Syftet med att planlägga är för att möjliggöra utveckling av befintlig handelsverksamhet
inom idag aktuell markanvändning. Med utökad verksamhet följer behov av mer yta för
butik, lager, parkering och möjlighet till större fastighetsbildning. Planen syftar till att
möjliggöra utbyggnad i etapper över tid.
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Riksintressen
Planområdet gränsar mot statlig väg 315 och E45 som utgör riksintresse för
kommunikationer enligt miljöbalken (MB) 3 kap 8 §. Planförslaget är utformat för att
bibehålla säkerhetszon och bebyggelsefritt område till statlig väg. Riksintresset bedöms
inte påverkas vid genomförandet av planen.
Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.
Förenlighet med miljöbalken
Planen bedöms inte strida mot miljöbalkens allmänna mål och hänsynsregler eller dess
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms
vara förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 6 §. Enligt 5 kap MB ska
gällande miljökvalitetsnormer (föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt) iakttas vid planering och planläggning.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap MB ska gällande miljökvalitetsnormer (föreskrifter om kvaliteten på mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt) iakttas vid planering och planläggning.
5 gällande förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag:
- (SFS 2010:477) Luftkvalitetsförordning
- (SFS 2004: 660) Olika parametrar i vattenförekomster
- (SFS 2001:554) Olika kemiska föreningar i fisk-och musselvatten
- (SFS 2004:675) Omgivningsbuller
- (SFS 2010:1341) Havsmiljöförordning
Huvudavrinningsområdet för området är Ljungan. Cirka 170 meter öster om
planområdet finns Galviken, del av Rätanssjön. Rätanssjön finns dokumenterad i VISS
(VatteninformationsSystem Sverige). Statusklassning för Rätanssjön innebär dålig
ekologisk status och vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av
kvicksilver och med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE).
Planes genomförande bedöms inte medföra några potentiella risker för överskridandet av
gällande miljökvalitetsnormer.
Miljökonsekvenser
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, se
undersökningen i sin helhet i separat bilaga. En strategisk miljöbedömning enligt
reglerna i MB 6:3 har således inte bedömts vara erforderlig.
PLANDATA
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet gränsar till vägkorsning mellan E45 och väg 315. Området omfattar
fastigheten Rätansbyn 7:115, 7:65 samt del av 7:16, 7:51, 7:75, 1:28 och 7:50.
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Omfattningen av planområdet är dryga 5 800 m2. Fastigheten Rätansbyn 7:115 ägs av
Handsjö Handel AB som även är exploatör. Rätansbyn 1:28 ägs av Bergs kommun
medan 7:65, 7:16, 7:51 och 7:50 ägs av privatpersoner.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Bergs kommun antogs 14 juni 2018. Planområdet redovisas i
översiktsplanen som en viktig knutpunkt i Rätansbyn där väg 315 som knyter samman
destination Vemdalen med Sundsvallsområdet och väg E45 som är en av de stora
stamvägarna. Möjligheterna för att utveckla service och handel i knytpunkten vid
korsningen E45 – väg 315 bör utredas vidare. Kollektivtransporter längs E45 är relativt
bra utvecklad, däremot är kommunikationerna till fjällvärlden bristfälliga.
Vinterdestinationen växer, efterfrågan på säsongsboende ökar och de sista åren har
även arbetstagare bott i Rätan under säsongen. Väg 315 är en viktig transportled för
både turist- och skogsnäringen.
Markanvändningen i planförslaget korresponderar väl med intentionerna i
översiktsplanen.
Detaljplan
Planområdet omfattas av byggnadsplan 23-RÄT-658 fastställd 1956-12-11.
Genomförandetiden för planen har gått ut. Gällande plan tillåter markanvändning för
bostäder. Byggrätt begränsas per tomtplats om en bostadsbyggnad på 150 kvm och 30
kvm för uthus. Vidare begränsas antalet lägenheter, hushöjd, våningsantal och takfall.
Planförslaget skiljer sig mot gällande plan genom att:
- Markanvändningen ändras från bostäder till idag aktuell användning med handel
och drivmedelförsäljning.
- Prickmark tillförs och omdisponeras berörda fastigheter.
- Byggrätten ändras från att reglera två tomtplatser a´ 150 +30 m2 till att begränsas
inom planförslagets givna egenskapsområden att få uppföra 820 kvm mätt i
bruttoarea (BTA) för ena delen och för den andra delen uppföra 120 kvm mätt i
byggnadsarea (BYA).
- Bebyggelsens avstånd till fastighetsgräns regleras så att ny bebyggelse ska placeras
minst 4,5m från fastighetsgräns. Byggnad för handelsändamål får dock
sammanbyggas i fastighetsgräns under förutsättning att ändamålet är/blir
gemensamt för de båda fastigheterna.
-

Bestämmelser om våningsantal utgår och ersätts med bestämmelse om högsta
nockhöjd om 8m.

Då planförslaget vinner laga kraft kommer denna att ersätta byggnadsplan i berörda delar.
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Planprogram
Upprättande av särskilt planprogram har inte bedömts som nödvändigt.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-14 för planläggning av ett större område i Rätan
för att skapa möjlighet för att bygga ut industri och handel. Efter de olika turerna
genom åren kvarstår beslutet om planläggning trots att nu aktuellt område har
minskats ner i omfattning.
Omtag i planarbete gjordes 2018-08-23. Planen handläggs med standardförfarande enligt
plan-och bygglag(2010:900) uppdaterad till och med SFS 2018:1370.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Planförslaget redovisar övervägande mark som utgörs av bebyggelse och hårdgjorda
ytor. Verksamhet med handel, drivmedelsförsäljning och verkstad bedrivs redan.
Området avgränsas i norr mot bostadstomt med en tunnare avgränsad skogsridå av i
huvudsak gran och befintlig bostadstomt i öster om verksamheten avgränsas med att
antal björkar. Mindre delar av området för verksamheten har en yta med lågvuxen
vegetation som slagna grässlänter och inslag av mindre träd. För att möjliggöra full
utbyggnad av butiken och anlägga parkeringsytorna krävs att några av björkarna tas
ned. Vidare krävs markarbeten med schakt och fyll för skapa en plan yta med god
bärighet.
Geotekniska förhållanden, radon
Särskild geoteknisk undersökning av planområdet har inte skett inför planläggningen.
Jordarterna inom området utgörs enligt SGU:s jordkartskarta av morän. Morän är en
jordart med växlande sammansättning och dess stabilitet och tjälfarlighet varierar.
Vidare visar erfarenhet av redan genomförd bebyggelse att markens bärighet är god och
att risken för skred är låg. Det kan dock finnas risk att det lokalt kan förekommaförhöjda
radonvärden. Vid nybyggnation ansvarar byggherren för att byggnader uppförs så att
gränsvärdet för radon inte överskrids.
Fornlämningar
Det finns inga registrerade eller kända fornlämningar inom planområdet enligt
fornminnesregistret.

Risk och säkerhet
Det finns inga indikationer på reella risker för ras eller skred i området. Inga kända
förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar finns i anslutning till området.
I anslutning till planområdet löper väg 45 som enligt Trafikverkets vägdatabas har en
högsta tillåten hastighet om 70 km/h och ett genomsnittligt trafikflöde per dygn (ÅDT)
om 2000 fordon. Vägen utgör primär transportled för farligt gods.
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Jämtlands län har inga egna riktlinjer för samhällsplanering intill led för farligt gods.
Som underlag för bedömning används de riktlinjer som tagits fram av Länsstyrelsen
Stockholm (2016).
Vägledningen bygger på en zonindelning och rekommendationer för markanvändning i
respektive zon. Riskhanteringsavstånden anger de avstånd där det, enligt riktlinjerna,
generellt sätt inte krävs någon riskutredning för att bygga. I de fall där en riskutredning
gjorts och visar att risknivåerna tillåter bebyggelse närmare vägen än så förordar
Länsstyrelsen ett minsta bebyggelsefritt avstånd om 25 meter och att skyddsåtgärder
appliceras på all bebyggelse inom 30 meter från vägkant vilket i planförslaget punktprickats.
I anslutning till planområdet löper även väg 315 som enligt Trafikverkets vägdatabas
har en högsta tillåten hastighet om 50 km/h och ett genomsnittligt trafikflöde per dygn
(ÅDT) om 500 fordon. Det innebär att säkerhetszonen i angränsning till väg 315, det vill
säga det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta
föremål, i det här fallet minst ska vara 5 meter. För snöröjning och väghållning har
praxis varit att undanhålla 6 meter vilket bedömts lämpligt även i planförslaget.
Planförslaget är utformat med prickmark för att uppfylla Trafikverkets och
Länsstyrelsens riktlinjer för säkerhetszon och bebyggelsefritt avstånd.
Kombinationen av ändamålen och förutsättningarna i planen medför risk för liv och
hälsa och har utretts i en separat riskbedömning, se bilaga ”Riskbedömning, WSP ”.
Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav
på lämplig markanvändning med hänsyn till risk. Målet med riskanalysen har varit att
utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan.
I den riskbedömning som gjorts bedöms följande åtgärder behöva vidtas för att uppnå
en acceptabel risknivå.
-

Brandteknisk avskiljning i klass EI 60. Befintlig stationsbyggnad inklusive ny
utbyggnad ska ha brandteknisk avskiljning mot pumpöar eller påfyllningsanslutning
till cistern i lägst klass EI60 utan öppningsbara fönster och utan ventilationsintag
inom 25 meter från lossningsplats.

-

Placering av utrymningsväg. Utrymningsväg placeras i den sida av utbyggnaden
som är vänd bort från mätarskåp och lossningsplats samt bort från E45.
Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnaden
som är vänd bort från mätarskåp och lossningsplats samt bort från E45.
Disposition av planområde. Planområdet utformas med ytor som inte uppmuntrar
till stadigvarande utomhusvistelse såsom parkering, tankningsplatser etc.

-

Markföroreningar
Inom fastigheten Rätansbyn 7:115 har sedan tidigare bedrivits verksamhet utöver
drivmedelsförsäljning med fordonsverkstad. Inom planområdet finns två registrerade
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EBH-objekt, OKQ8 samt JG Service. Föroreningar kopplat till drivmedelshantering vid
OKQ8 har sedan tidigare sanerats. Om det vid gräv- eller schaktningsarbeten skulle
påträffas misstänkta föroreningar i marken, ska detta omedelbart anmälas till
kommunens miljöavdelning.
Vid en eventuell kommande ändrad användning/ ombyggnad eller rivning av befintlig
verkstadsdel ska behov av underökning och eventuell sanering utredas i samråd med
kommunens miljöavdelning.
Störningar
Planområdet innefattar bebyggelse och verksamheten. Den planerade utökade
bebyggelsen och anläggandet av ytterligare parkeringar är ett led i utvecklingen
av pågående verksamhet. Detta kommer troligtvis genera ökad trafik till/från och
inom planområdet. Det är främst personbilstrafiken men även viss tung trafik
med lastbilar som kommer att öka. Denna trafik bedöms inte medföra ytterligare
problem med buller för den bostad som ligger inom planområdet.
En genomförd plan bedöms inte medföra ytterligare olägenheter i form av
luftföroreningar eller sanitära problem.
På drivmedelstationen OKQ8 hanteras till största del bensin och diesel. Det hanteras
också mindre mängder av diverse brandfarliga vätskor samt mindre mängder gasol
(styckegods) på stationen. Nya spillzoner av prefabricerade betongplattor med brunnar
i lågpunkt samt platsgjuten betong vid tankplatser och lossningsplats för tankbil ska
vara installerade i samband med anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet för
drivmedelsstation OKQ8 (2016). Samtliga brunnar i spillzoner ska då ha kopplats till
oljeavskiljare.
Bebyggelse
Bostäder, byggnadskultur och gestaltning
Området omfattas av detaljplan 23-RÄT-658 fastställd 1956-12-11. Genomförandetiden
för planen har gått ut och markanvändningen stämmer inte överens med dagens
verksamhet. Sedan åtminstone 70-talet har på platsen tillåtits verksamhet med mindre
verkstad och bensinmack.
Planens syfte är att skapa förutsättningar och en markanvändning anpassad till dagens
verksamhet och behov. Med markanvändning för handelsändamål i kombination med
drivmedelsförsäljning ges utrymme för verksamheten att fortsätta utvecklas på platsen.
I anslutning till nuvarande bebyggelse ges möjlighet för utbyggnad av butiksyta
samtidigt som befintlig verksamhet med verkstad och drivmedelsförsäljning kan
bibehållas. Byggrätterna är utformade så att full utbyggnad av handel måste föregås av
en ändrad användning eller demontering av befintlig bostad på fastigheten Rätansbyn
7:65.
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Markanvändning i planförslaget avviker på så sätt från markanvändningen i gällande
plan som ursprungligen var menat för bostadsändamål och byggrätten på fastigheten
Rätansbyn 7:65 begränsas till det som är byggt på platsen idag.
Gator och trafik
Angöring
Planområdet har sin angöring från väg 315,
Parkeringsplatser
Med utökade butiksytor kommer också behovet av parkeringsplatser att öka i
motsvarande takt. I planförslaget tillsakapas möjlighet att anlägga fler parkeringar i
planförslagets nordvästra del. Parkeringsbehovet bedöms med aktuell verksamhet vara
i storleksordningen 50p/1000 kvm Ljus BTA vilket vid full utbyggnad av butik skulle
motsvara ca 40 parkeringsplatser. Utöver det ska uppställningsplatser för verkstadens
behov säkerställas.
Kollektivtrafik
Området trafikeras dagligen med buss.
Cykel- och gångtrafik
Det är möjligt att ta sig till planområdet med cykel eller som gående.
Räddningstjänstens insatstid
Räddningstjänsten finns i nära anslutning till planområdet. Insatstiden bedöms till cirka
tio minuter.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Bebyggelsen är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten
Dagvatten omhändertas med i huvudsak med avrinning lokalt mot vägdike mot E45 i
väster och sydöstra delen av planområdet avvattnas genom brunnar i väg.
Brandvattenförsörjning
Brandpost finns inom det kommunala nätet.
El och Värme
Bebyggelsen är ansluten till BTEA:s elnät.
Bebyggelsen är uppvärms individuellt.
Avfall
Avfall från verksamheten hanteras med befintliga inrättningar för verksamheten.
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Behov av strategisk miljöbedömning och ställningstagande
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, se
undersökningen i sin helhet i separat bilaga. En strategisk miljöbedömning enligt
reglerna i MB 6:3 har således inte bedömts vara erforderlig.
Kommunen beslutar i och med ett antagande av planen att ett genomförande inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omständigheter som talar för en
betydande miljöpåverkan bedöms inte föreligga. Detta beslut grundar sig på
planförslaget är lokaliserat till ett område som redan till stor del är exploaterat genom
den markanvändning som planförslaget avser samt att planförslaget endast medför
ytterligare utveckling av befintlig bebyggelse i området.
De övergripande förutsättningarna för exploateringen är gynnsamma då erforderlig
infrastruktur till övervägande del återfinns i området. Utvecklingen inom området kan
genomföras utan väsentliga ingrepp i miljön.
Planmässigt stöd föreligger, markanvändningen förändras inom mycket marginell del av
området och vidare berörs inte några skyddade områden med dokumenterade
naturvärden.
Under förutsättning att hänsyn tas till föreslagna riskreducerande åtgärder vid
kommande utbyggnad bedöms riskerna för explosion/utsläpp och lukt acceptabla.
Risken för olyckor som kan ge effekter för människors hälsa och miljö kan bedömas som
acceptabla. Planförslaget bedöms därmed vara i enlighet med de allmänna
hänsynsreglerna i MB 2 kap, MB 3-4 kap hushållning med mark- och vattenområden,
MB 5 kap miljökvalitetsnormer samt övrig relevant miljölagstiftning. Planförslaget
bedöms inte medföra kumulativa effekter som påverkar kommande program eller
planer som ligger i anslutning till området.
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PLANENS GENOMFÖRANDE

Exempel på
ny möjlig
bebyggelse.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
”Illustration”
Tidplan
Miljö- och byggnadsnämnden avser att skicka ut planförslaget
på
samråd under försommaren 2019. Därefter hålls planen tillgänglig för granskning under
tre veckor. Om inga allvarligare invändningar framförs kan planen därefter antas under
hösten 2019.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning
Exploatörensvarar för genomförandet och exploateringskostnader för anläggning och
uppförande av bebyggelse.
Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark, väg och natur. Enskilt
huvudmannaskap får enligt PBL 4:7 förekomma om det föreligger särskilda skäl. Särskilt
skäl som anges är att det sedan tidigare finns enskilt huvudmannaskap i området och
att fortsätta med enskilt huvudmannaskap underlättar enhetlig förvaltning av området.
Vägen som ligger inom allmän platsmark förvaltas och ägs av Trafikverket.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal har bedömts att inte behöva upprättas mellan kommunen och
exploatören.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
I gällande plan är området mellan fastigheten Rätansbyn 7:115 och väg E45 planlagd
som naturmark. Fastigheterna Rätansbyn 7:16 och 7:51 har små ”restbitar” som berörs
av naturmarken. Ny plan möjliggör att en fastighetsreglering kan genomföras och att
mark därmed överförs från Rätansbyn 7:75, 7:16, 7:51, 7:50 och 1:28 till 7:115. Ny
gräns för 7:115 kan då bli i förlängningen av fastighetsgränsen mellan 1:28 och 7:103 i
nordost. Vidare kan ny fastighetsgräns bli mot vägområde för E45 och väg 315 i sydväst
och söder. I samband med sådan reglering föreslås även samfälld väg S:1 i berörd del
omlokaliseras eller utplånas. Initiativ och kostnad för lantmäteriförrättningar tas av
exploatören.
Inom planområdet finns befintliga teleledningar/rör/ i luft/mark. Ifall det krävs att
befintliga ledningar behöver skyddas eller flyttas för att möjliggöra exploatering åligger
det generellt den part som initierar åtgärden att även bekostar den.

TEKNISKA FRÅGOR
Vatten, avlopp och dagvatten
Bebyggelsen inom planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Kommande exploatering medför att andelen hårdgjorda ytor ökar och risk finns
för att dagvattnets avrinningsmönster förändras och ökar i omfattning. Dagvatten
som leds från planområdet får inte bidra till att varken Rätanssjön eller
intilliggande grundvattenförekomsters ekologiska eller kemiska status försämras.
Vid kommande lovprövning kommer krav på dagvattenhanteringen utredas i
enlighet med lag och förordning. Val av teknisk lösning arbetas fram i en
kommande projektering och anläggs inom den egna tomtplatsen.
Värme
Bebyggelsen värms upp individuellt.
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Brandvatten
Kan hämtas från brandpost i det kommunala nätet. Två befintliga brandposter
finns i närområdet A och B, varav brandpost A har kapaciteten 1050 l/minut och
ligger i korsningen Sandnäsvägen- Gröngatan. Brandpost B ligger strax utanför
planområdet intill väg 315 men där är för tillfället kapaciteten okänd.
Befintliga
brandposter
i närområdet:
A
B

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats på uppdrag av Bergs kommuns kommunstyrelse i
samråd med Miljö- och byggnadsnämnden i Bergs kommun.
Planförfattare
Eli Larsdotter Brynhildsvoll
Planhandläggare
Freddy Martinsson
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