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1. INLEDNING
BAKGRUND

Stora Enso Timber AB vill utöka sin verksamhet och 
söker ändringstillstånd för verksamheten vid Gru-
vöns såg, Grums kommun. Den aktuella förändring-
en innebär att bolaget kommer att vidareförädla en 
del av produktionen av sågade trävaror till CLT-ele-
ment (korslaminerat trä) i en särskild fabriksenhet. 
Kapaciteten i den tillkommande anläggningen kom-
mer att bli ca 80 000 m³ färdiga CLT- element per 
år.  För att kunna husera den utökade verksamheten 
krävs ytterligare industrimark. Ett krav för att uppnå 
synergie% ekt är att placeringen blir i anslutning till 
be& ntligt sågverk.

Under tillståndsprocessen har ett antal lokaliseringar 
studerats och nu aktuella läge vid E18 bedöms var 
det läge som ger de bästa förutsättningarna och 
minst påverkan för identi& erade värden i omgiv-
ningen.

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att möjliggöra för en utökning 
av be& ntligt industriområde samt en ombyggnad av 
Timmerleden.

Utöver detta så syftar planen till att upphäva en 
mindre del av gällande detaljplan Gruvöns sågverk, 
laga kraft 2004-01-12, för att underlätta framtida 
åtgärder på E18.

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument.

Övriga handlingar av intresse är:
• Behovsbedömning
• PM Geoteknik, ny fabriksbyggnad alternativ 

5, utförd av Sweco, 2017-02-13, uppdrags-
nummer 233.7106.

• PM Stabilitet för be& ntlig väg E18, Sweco 
2017-04-27

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som 
redogör för inkomna synpunkter. Efter granskning 
upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för 
inkomna synpunkter. En fastighetsförteckning upp-
rättas av Lantmäteriet som redovisar fastighetsägare 
som är berörda av planförslaget. 

 

Planbesked

Planuppdrag
Samråd Laga kra BygglovGranskning Antagande

PLANFÖRFARANDE OCH 
TIDPLAN

Planen kommer att handläggas med ett samordnat 
förfarande med granskning enligt PBL 2010:900, 
kapitel 5. Det pågår en tillståndsansökan enligt mil-
jöbalken för att pröva verksamheten. Syftet med ett 
samordnat förfarande är att samnyttja planeringsun-
derlag i samt samordna kunskapsöverföring mellan 
de båda processerna.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda 
ges möjlighet att lämna synpunkter.
Granskning: Planförslaget & nns tillgängligt för 
granskning, möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i kommunfullmäktige.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunk-
ter tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom 
tre veckor från beslutet tagits.
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den 
laga kraft tre veckor efter beslutet. 
Se processpil i nederkant.

Preliminär tidplan
Samrådsskede   april 2017
Granskning    maj/juni 2017  
Antagande    juni 2017
Laga kraft (tidigast)  juli 2017

PLANDATA OCH MARKÄGO-
FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet utgör skogskilen mellan E18 och Tim-
mervägen och berör delar av fastigheterna Karlberg 
2:20 och Gruvön 2:3. Planområdet är 6,3 ha stort, 
och ungefärligt markerat på kartan nedan. Området 
har anpassats till E18 och dess vägområde.
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Gruvön 2:3 ägs av Stora Enso Timber AB. Karlberg 
2:20 och 2:21 ägs av Bergvik Skog Väst AB men ska 
förvärvas av Stora Enso Timber AB inför planens 
genomförande. Timmerleden ägs och förvaltas idag av 
Stora Enso Timber AB.

2. TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANUPPDRAG

Kommunstyrelsen har 2016-09-27 § 201 beslutat att 
ge medborgarkontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan för Stor Enso Timber AB.

ÖVERSIKTSPLAN
Området är inte utpekat i kommunens översiktsplan 
2010 men planen ligger i linje med översiktsplanens 
intentioner om att säkra mark för be& ntliga verksam-
heter att växa. Planen bedöms därför vara förenlig 
med översiktsplanen.

DETALJPLANER
Delar av området i väster är planlagt som skydd, 

huvudgata och natur enligt Detaljplan för Gruvöns 
sågverk, laga kraft 2004-01-12. Kommunen är inte 
huvudman för huvudgatan. Se nedanstående bild 
för ett utklipp ur gällande detaljplan och den del 
som ersätts med den nya planen. Resterande del av 
planområdet saknar detaljplan.

Upphävande av del av detaljplan
Den del av skyddsområdet (markerat med blått på 
ovanstående karta) som blir kvar av gällande detalj-
plan, Gruvöns sågverk, laga kraft 2004-01-12, mellan 
den nya planen och vägområdet föreslås upphävas. 
Detta för att möjliggöra en framtida breddning av 
E18 vid behov samt att den nya detaljplanen inte 
föreslår ett liknande skyddsområde mellan den nya 
vägen (Timmerleden) och E18.

ÖVRIGA PROGRAM OCH 
POLICYS

Området påverkas inte av andra policys och pro-
gram.

LOKALISERINGSALTERNATIV
Inom ramen för tillståndsansökan och planarbetet 
har * era olika lägen studerats, se nedanstående kart-
bild över studerade alternativ.

Ytor inom be& ntligt industriområde har studerats 
men där bedömdes det svårt att få plats med tänkt 
anläggning. 

Blått område ligger bra i förhållande till be& ntligt 
industriområde men utgör en gammal barktipp 
vilket innebar stora svårigheter med grundläggning 
samt att det riskerade att påverka fornlämningarna 
negativt.

Rött område ligger för långt från be& ntlig verksam-
het och bedömdes också få en större påverkan för 
landskapsbilden och sämre för fornlämningarna.

Gult område är valt läge. Området bedöms med-
föra minsta negativa påverkan för fornlämningarna 
samtidigt som det är möjligt att ansluta området till 
be& ntligt sågverk på ett rationellt sätt.

Både blått (för snäv kurva) och rött (lång anslutning) 
område innebär svårigheter för framtida anslutning 
till be& ntligt industrispår. 

BEHOVSBEDÖMNING
Enligt gjord behovsbedömning, daterad 2017-02-03, 
bedöms inte föreslagen markanvändning och genom-
förandet av detaljplanen medföra sådan betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten eller andra resurser att det & nns krav på 
att göra en miljöbedömning enligt PBL eller MB av 
planen. 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåver-
kan men följande frågor bör utredas ytterligare under 
planarbetet:

• Planen behöver samordnas med ÅVS för E18 
• Dagvatten och översvämningsrisker vid sky-
fall
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Pågående miljötillståndsansökan med 
tillhörande MKB

Det pågår en tillståndsansökan för en förändring av 
verksamheten vid Gruvöns sågverk. Samråd har skett 
med Länsstyrelsen under januari 2017 angående 
planerad ändring.  Den planerade verksamheten med 
verksamhetskod 20.20 B enligt 8 kap 3 § Miljöpröv-
ningsförordning (2013:251) är inte en sådan verk-
samhet som enligt 3 § första stycket i Förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar alltid 
ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen ska då 6 kap MB 5 § sista stycket 
med stöd av kriterierna i bilaga 2 till Förordningen 
(1998:905) besluta om verksamheten eller åtgär-
derna kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Sågverksamhet har bedrivits på platsen sedan många 
år. Aktuellt samråd inför prövning gäller uppförande 
av anläggning för vidareförädling av på plats sågad 
råvara.

Länsstyrelsen beslutande, i fråga om tillstånds-
ansökan, 2016-11-01 enligt kriterierna i bilaga 2 
avseende verksamhetens karaktäristiska egenskaper, 
lokalisering och de möjliga e% ekternas karaktäristiska 
egenskaper att verksamheten inte ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

3. AVVÄGNINGAR 
ENLIGT MILJÖBALKEN 
MFL 
MILJÖBALKEN

Inom den fysiska planeringen & nns hänsyn och 
avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. 
Följande lagrum behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler

Planen bedöms uppfylla de allmänna hänsynsreg-
lerna.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.

E18 utgör riksintresse. Det pågår en ÅVS (åtgärds-
valsstudie) för den aktuella sträckan av E18 förbi 
planområdet vilken kan bli påverkad av planen.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områ-
den. 

Området ligger inom riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (Vänern med öar) men ett genomförande 

bedöms inte påverka riksintressets värden. Detta då 
området inte utgör ett frekventerat besökt strövom-
råde samt att det är en utveckling av tätorten och 
be& ntligt industriområde.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer (MKN). 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda männis-
kors miljö och hälsa. Idag & nns det särskilda normer 
för:

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 
2010:477) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660) 

• olika kemiska föreningar i & sk- och mussel-
vatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Verksamhetens påverkan för miljökvalitetsnormerna 
prövas primärt inom ramen för tillståndet enligt MB, 
men planens påverkan beskrivs kortfattat nedan.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft gäl-
ler kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmon-
oxid, ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. Dimensionerande är oftast 
normerna  för partiklar och bensen och i andra hand 
för kvävedioxid.

Planens genomförande innebär att området kan 
användas för industriändamål. Beroende på typ 
av industri som uppförs så kan utsläpp ske, dock 
innebär den planerade verksamheten som nu prövas 
enligt MB inga ökade utsläpp.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för " sk och mus-
selvatten.  Planområdet ligger inom Ås< orden 
avrinningsområde som utgör en del av Vänern som 
i sin tur ingår i Naturvårdsverkets förteckning över 
& skvatten som ska skyddas. Vänern klassas som 
lax& skvatten och då avser miljökvalitetsnormerna 
parametrarna temperatur, upplöst syre, pH-värde, 
uppslammade fasta substanser, syreförbrukning, ni-
triter, fenolföreningar, mineraloljebaserade kolväten, 
ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst 
koppar.

Planens genomförande innebär att området kommer 
att användas för industriändamål vilket kan innebära 
risker för utsläpp. Det & nns sätt att undvika risker 
för utsläpp till dagvattensystemet och om det sker 
så är det viktigt att det & nns rening/möjlighet att 
stänga av i systemet så att föroreningarna inte leds 
vidare. Den planerade verksamheten som nu prövas 
enligt MB innebär inga ökade utsläpp. De ytor där 
det & nns risk för oljeläckage från transporter avses att 
förses med oljeavskiljare. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för omgivningsbul-
ler, så som de i dag är formulerade, gäller egent-
ligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta 
åtgärdsprogram för kommuner med * er än 100 000 
invånare.

Industriverksamhet kan ge upphov till ökade bul-
lerstörningar. Den planerade verksamhete som nu 
prövas kommer dock inte innebära ökade bullerstör-
ningar för intilliggande bostadsbebyggelse.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekom-
ster. Inom vattenförvaltningen har en klassning av 
alla vattens kemiska och ekologiska status gjorts och 
miljökvalitetsnormer har antagits.
Åsbäcken som är huvudsaklig mottagare det dag-
vatten som inte in& ltreras mynnar så småningom i 
Vänern-Ås< orden. Vänern har bedömningen måttlig 
ekologisk status och god kemisk status (exklusive 
överallt överskridande ämnen, kvicksilver och PBDE 
överskrids i Vänern). Den måttliga ekologiska statu-
sen beror främst på att bottenfauna och störning på 
grund av miljögifter och ev annan äldre belastning. 
Bottenfaunaproverna är tagna profundalt (djupa 
provtagningar) och status för bottenfauna kan re* ek-
tera sedimentation av cellulosahaltiga ämnen som 
skett långt tillbaka i tiden. 

Planens genomförande innebär utökad industri i 
området som i sin tur kan medföra risker för utsläpp 
till vattendrag. Dagvatten ska därför tas hand om 
och där det & nns risker för utsläpp bör det & nnas 
oljeavskiljare. Ett plangenomförande bedöms inte 
påverka möjligheterna att uppnå god kemisk och 
ekologisk status vattnen.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, bio-
topskydd, naturreservat, Natura 2000 m m. 
Området bedöms inte påverka eller påverkas av  
skydd enligt 7 kap MB. Åsbäcken har inte generellt 
strandskydd.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Planområdet berörs inte av några andra förordnaden.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild

Området utgörs primärt av kuperad skogsmark 
(blandskog med ett större inslag av gran och tall) 
som till stora delar är produktionsskog. Det & nns 
inga kända naturvärden inom planområdet (inga 
fynd enligt artdatabanken). På * era ställen skymtar 
hällmark. Delar av området utgör en grusad upplags-
yta. Marknivåerna inom området varierar från +47,5 
möh som lägst i söder till +58,0 möh (RH2000) 
meter i norr. E18 ligger ungefär på nivån +60 möh.
Planområdets omgivning utgörs av storskalig indu-
striverksamhet och E18 så det är ett kraftigt påverkat 
landskap.

Planförslag
Området föreslås primärt bli industrimark (J) och 
industrigata (GATA

1
). Detta innebär att naturom-

rådet kommer bli hårdgjort och be& ntlig vegetation 
avverkas. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området av dels 
berg, morän och lera-silt. 
En geoteknisk undersökning har gjorts för området 
av Sweco Civil AB (2017-02-13). Enligt rapporten 
utgörs området av skogsmark som sluttar svagt 
mot sydväst. Området gränsar i norr mot vägbank 
för väg E18 och i söder mot dike utmed Timmer-
vägen. I den västra delen av området förekommer 
partier med berg i dagen. Naturligt lagrad jord 
utgörs av sediment ovan fast friktionsjord på berg. 
Sedimenten består bland annat av lera med mycket 
låg odränerad skjuvhållfasthet. Lerans mäktighet 
varierar från noll upp till ca 8 m i den östra delen 
av området.

Ovanstående karta är från SGU och visar jordarterna i 

området. Rött är berg, blått är morän och gult är lera-

silt.
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Fri vattenyta i provtagningshål har vid undersök-
ningstillfället noterats från strax under markytan 
till ca 2,5 m under markytan motsvarande nivåer 
mellan ca +43,3 och +51,4. Grundvattenytans läge  
förväntas variera med nederbördsmängd och årstid.

Planförslag 
Planerad anläggning utgörs av en fabriksbyggnad 
om ca 80 m x 204 m med tillhörande kör- och 
lagringsytor. Preliminärt planeras färdigt golv för-
läggas på nivå +49,0 vilket medför fyllning om ca 
2,0 à 2,5 m i den västra delen och schakt om ca 0,5 
à 2,5 m i den östra delen. Det är viktigt att dessa 
markarbeten genomförs på ett sådant sätt att inte 
E18 påverkas negativt. 

Grundläggning av ny fabriksbyggnad och maskin-
fundament erfordrar djupgrundläggning med spets-
burna pålar för ett sättningsfritt utförande inom 
områden med lera. Grundläggning av maskinfun-
dament inom områden med lermäktighet mindre 
än 1,0 m kan utföras ytligt om mindre sättningar 
accepteras. Vid krav på sättningsfritt utförande av 
maskinfundament förordas utskiftning av löst lag-
rade sediment mot krossmaterial. Golv kan utföras 
som golv på mark inom områden med lermäktighet 
mindre än 1,0 m under förutsättning att mindre 
sättningar accepteras. För ett sättningsfritt utfö-
rande erfordras fribärande golv inom områden med 
lermäktighet mer än 1,0 m alternativt att utskift-
ning av lera mot krossmaterial utförs.

Stabilitet för be& ntlig vägbank för väg E18 ska 
beaktas. Väg E18 bedöms vara förlagd på fast 
mark utmed aktuellt avsnitt. Vägbankens yttre del 
bedöms dock ligga på lera i den östra delen av om-
rådet. Förläggs färdig mark på lägre nivåer än nu-
varande inom den östa delen av området erfordras 
åtgärder för att säkerställa stabiliteten för be& ntlig 
vägbank. Förslagsvis utförs detta med utskiftning av 
sediment mot fast friktionsjord i vägbankens yttre 
del på en bredd av ca 5,0 m. Utskiftning utförs 
etappvis med omgående återfyllning med friktions-
jord. 

Enligt det kompletterande PM Stabilitet för be-
& ntlig väg E18, Sweco 2017-04-27, förtydligas att 
den nya industrivägen (Timmerleden) ska förläggas 
på nuvarande marknivå eller strax däröver vilket 
innebär att stabiliteten för E18 inte påverkas.

Naturmiljö 
En naturvärdesinventering tillhörande detaljplan 
för del av Karlberg 2:20 och Gruvön 2:3 har utförts 
(Henric Ernstson, 2017-05-18. Området består 
främst av produktionsskog - det & nns allt från slutav-
verkningsbar skog till yngre skog och lövuppslag. I 

området & nns vindfällda träd men inte några högre 
naturvärden. Störst naturvärde är kopplat till struk-
tur och element som & nns knutna till det rinnande 
vattendraget. Detta område, längs Åsbäcken, bedöms 
ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 

Området består av ett dike och tidvis översilad 
skogsområde med blandskog, gran dominerar men 
det & nns rikligt med inslag av lövträd, främst asp i 
västra delarna utmed den gamla vägdragningen. Det 
& nns även inslag av död ved i området, dock utan 
högre artvärde.

Faktorer och biotopkvaliteter som & nns i område är 
”processer och störningsregimer”, ”strukturer” samt 
”element”, i området & nns viss kontinuitet men 
någon större och längre kontinuitet saknas i det stora 
perspektivet trotts stora grövre lövträd, området är 
relativt homogent. I området & nns viss naturlighet 
och då främst knutet till översilning men är påverkat 
i delar med dike och påverkan utmed äldre vägdrag-
ning. Några högre artvärden är inte funna i området.

Planförslag 
Det & nns inga exploateringsplaner inom område 
C enligt ovan, då topogra&  samt vattendraget gör 
området svåranvänt för byggnation. Det kan komma 
att anläggas viss avgränsande vallar för att famna in 
lågpunkter i anslutning till vattendraget för tillfällig 
fördröjning av dagvatten. Detta bedöms dock inte 
påverka naturvärdena på ett oacceptabelt sätt. Den 
del av planområdet i nordost som har utökats efter 
samrådet angränsar till område D i naturvärdesin-
venteringen, som består av blandskog i olika succes-
sionsstadier. 
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Förorenad mark
Det & nns inga indikationer på markföroreningar. 
Okulärt har inga föroreningar identi& erats när den 
geotekniska undersökningen gjordes. Ingen vidare 
undersökning har därför gjorts.

Planförslag 
Om markföroreningar påträ% as under mark,-
spräng-, schakt-, eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyn-
dighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§.  
Föreslagen markanvändning, industri (J) innebär att 
marken vid föroreningar enbart behöver saneras till 
nivån mindre känslig markanvändingen.

Radon
För Grums kommun har SGU 1990 tagit fram en 
radonriskkarta. Enligt denna utgörs området av 
lågriskområde.

Planförslag 
Då området utgör lågriskområde för markradon 
föreslås inga åtgärder.

Fornlämningar och kulturminnen 
Inom planområdet & nns inga registrerade fornläm-
ningar. Dock & nns ett antal fornlämningar sydöst 
om planområdet, bland annat en bronsåldersgrav 
som en viktig kulturhistorisk lämning som inte bör 
påverkas av industrin. Det & nns en stig från Tim-
merleden som leder till fornlämningarna dock saknas 
idag en parkerings& cka för besökare. Skötseln av 

området är troligen reglerat i ett avtal, 
dock kan detta avtal behöva ses över i och 
med planen.

Planförslag 
Planen bedöms inte påverka de kända 
fornlämningar som & nns i närheten, 
varken fysiskt eller visuellt. Dock kom-
mer den stig som & nns från Timmervägen 
behöva * yttas så att besökare tar sig från 
vägen som leder till tra& kövningsbanan. 
Här bör också parkerings& ckor skapas. Både stigen 
och parkerings& ckorna ligger utanför planområdet. 
Ett avtal bör upprättas som reglerar ansvaret kring 
* ytt av stig samt anläggande av parkerings& ckor.

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är 
skyddade enligt kulturminneslagen.  Skulle i sam-
band med exploatering eller andra arbeten fornläm-
ningar eller misstänka fornlämningar påträ% as skall 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. Länssty-
relsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse och gestaltning

Området innehåller ingen bebyggelse, dock gränsar 
det i väster till ett stort industriområde innehål-
lande både Gruvöns sågverk och Gruvöns bruk 
(Billerud-Korsnäs). Dessa anläggningar är storskaliga 
och dominerar landskapet med höga silos och stora 
byggnadskroppar.

Norr om E18 tar Grums samhälle vid, dock skyms 
sikten från bostäderna av vegetationen och den 
kuperade terrängen.

Planförslag 
Planen möjliggör för fortsatt expansion av be& ntlig 
industri (J). Nockhöjden är begränsad till 16 meter 
(16 meter i romb med överliggare). 

I övrigt tillåts att en eller * era silos om max 30 me-
ters totalhöjd uppförs i området (30 meter i romb). 
Dessa ska innehålla råvara till pelletsproduktion. 
Generellt, enligt Tra& kverket, gäller att avståndet bör 
vara 1,5 gånger mellan mast/torn/hög byggnad och 

vägbanan (E18). Planen möjliggör ingen bebyggelse 
närmare vägbanekanten än 50 meter.

Skyltar

Fasad mot sydost

Fasad mot nordväst

Fasad mot sydväst

Fasad mot nordost
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Då området angränsar till E18 kan reklamskyltar 
och andra skyltar rörande verksamheten påverka 
tra& ksäkerheten. När det gäller skyltar krävs det i 
de * esta fall någon form av tillstånd för att få sätta 
upp reklamanordningar intill en allmän väg. Inom 
vägområdet är det väghållningsmyndigheten som 
beslutar med stöd av väglagen (Tra& kverkets region 
för en statlig väg). Utanför vägområdet är det läns-
styrelsen som beslutar, utom i de fall det är detaljpla-
nelagt område. Då är det kommunen som beslutar 
om bygglov.

Tra& kverkets inställning till skyltning är att den inte 
får vara tra& kfarlig och ta uppmärksamheten från 
vägen, särskilt i komplexa tra& ksituationer så som 
korsningar. Reklam får inte vara placerad så att den 
skymmer sikten eller kan blända förarna.

I mindre komplicerade tra& kmiljöer kan reklam till-
låtas, till exempel vid långa raksträckor där det inte 
& nns annat som förarna måste hinna uppfatta. Om 

reklambudskapet är fast, kort och enkelt, kan det 
uppfattas snabbt och förarna har gott om tid på sig 
att läsa det. De kan därför ta hänsyn till tra& ksitua-
tionen.

Det är viktigt att reklam intill vägar har så kort text 
som möjligt. Telefonnummer och webbadresser bör 
helst undvikas. Föraren ska ha tittat färdigt på min-
dre än en sekund.

Störst risk för distraktion utgör elektronisk bild-
växlande reklam. Bildväxlande skyltar bör därför 
undvikas intill vägar. Detta då ljus och alla rörelser i 
synfältets periferi drar våra blickar till sig.
Om denna blick varar i två sekunder eller längre är 
risken för olycka högre. 

Planförslag 
Exempel på skyltning som kan vara aktuellt är fasad-
skyltnin på silo eller huvudbyggnader med uppgifter 
om företaget och vad som tillverkas. Dessa kommer 

Ovan: Planillustra� on.
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att placeras inom planområdet.

Inom det område som täcks av detaljplanen krävs 
det bygglov för skyltning vilket söks hos kommunen. 
Utanför planlagt område är det Länsstyrelsen och 
inom vägområde Tra& kverket.

I övrigt så gäller skyltning för att den inte får vara 
störande (medföra risker för tra& ksäkerheten), gärna 
fotomontage så att vi kan se påverkan på landskapet 
och för de som kommer längs E18. 

Service och arbetsplatser
Planområdet innehåller ingen service och arbetsplat-
ser idag, dock & nns det service i Grums tätort samt 
arbetsplatser inom intilliggande industriområde.

Planförslag 
Planen möjliggör ytterligare industriområde vilket 
innebär * er arbetsplatser i området. I övrigt ställer 
inte planen krav på ökad service i området.

Tillgänglighet
Nytillkommande byggnader och tomter ska utfor-
mas tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- el-
ler orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. 

Planförslag 
Området bedöms kunna göras tillgängligt så att det 
uppfyller Boverkets föreskrifter.

VATTENOMRÅDEN
I söder avgränsas planområdet av Åsbäcken, dock 
berör inte planområdet bäcken. Åtgärder i bäcken/
* ödet är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 
Miljöbalken beroende på omfattning.

Planförslag
Planområdets södra gräns har anpassats så att planen 
ska kunna genomföras utan att Åsbäcken och dess 
* öde påverkas av byggnationerna. Dock kan bäcken 
påverkas av ökade * öden från området i och med 
ökad mängd hårdgjorda ytor.

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät

Planområdet gränsar i norr till E18 som i denna 
del utgörs av en 2+1-väg. Planområdet ansluts till 
E18 via Timmerleden, anslutningen delas även med 
Halköringsbanan (Värmlands tra& kcenter AB) samt 
tra& ken till avfallsanläggningen och skidbacken.  
Korsningen anses inte vara lämplig att belasta mer än 
vad den är idag utan att åtgärder vidtas.

Det ska under våren 2017 påbörjas en åtgärdsvals-

studie (ÅVS) för E18 delen mellan Slottsbron och 
Nyängen som kan innebära krav på utökat vägom-
råde, nya anslutningar eller ombyggnad av be& ntliga. 
Eftersom ÅVS:en ej är påbörjad än går det inte att 
säga vad som kommer ske för sträckan förbi pla-
nområdet samt anslutningen E18/Timmerleden. 
Det & nns en mindre väg från Nyängsrondellen som 
skulle kunna användas som primär infart för av-
fallsanläggningen och skidbacken. Samråd har förts 
mellan exploatören och Tra& kverket under maj 2017 
avseende ÅVS-arbetet.

Inom planområdet, längs E18 i norr, går Timmerle-
den som utgör en förbindelse mellan Gruvöns bruk 
(Billerud Korsnäs) och Gruvöns sågverk (Stora Enso 
Timber AB). Vägen är i gällande plan huvudgata 
med enskilt huvudmannaskap, vilket signalerar att 
detta är en gata som mest är till för intern tra& k 
inom industriområdet samt mellan industriområdet 
och E18. Grums kommun har inget intresse att äga 
och förvalta vägen. 

Timmerleden kommer att nyttjas för transporter 
och byggtra& k i samband med ombyggnationen av 
Gruvöns bruk (Billerud Korsnäs). Detta ställer krav 
på att vägen inte kan tas ur bruk utan att en ersätt-
ningsväg & nns på plats.

Vägen som leder in till området för  Gruvöns sågverk 
heter Timmervägen, denna utgör helt och hållet en 
internväg för Gruvöns sågverk.

Planförslag 
Planens genomförande innebär att Timmerleden får 
en ny sträckning närmare E18 för att möjliggöra för 
den nya fabriken.  För att klara både tra& ken till Såg-
verket samt byggtra& ken till bruket så ska Timmer-
ledens nya sträckning vara klar innan den be& ntliga 
vägen stängs av. 

Timmerleden föreslås i den nordvästra delen förläg-
gas på en nivå i paritet med eller någon över dagens 
höjdnivå, i syfte att inte inverka negativt på E18:s 
stabilitet. 

Timmerleden planläggs som industrigata (GATA
1
) 

men med enskilt huvudmannaskap då den har detta 
idag. Gatan bedöms även vara av ett litet intresse för 
kommunen. Gatans viktigaste funktion är för indu-
strierna, Gruvöns bruk och Gruvöns sågverk.

Utfarten till E18 kommer dock vara den samma 
och bedöms inte behöva ändras med anledning av 
planen. Detta då den nya verksamheten som plane-
ras inte kommer att orsaka ytterligare transporter 
till området utan verksamheten rör en bearbetning 
av den råvara som redan & nns på plats. Inte heller 
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bedöms antalet breda transporter öka till området. 
Under byggtiden (framförallt under 2018 och 2019)  
för både denna planerade verksamhet och brukets 
pågående utbyggnad kommer dock korsningen att 
vara mer belastad än vad den är idag. Detta är dock 
tillfälligt.

I samband med ÅVS:en för E18 kan nya ställnings-
taganden kring utfarten bli aktuella. Dock planläggs 
inte korsningen vilket innebär att det & nns möjlighe-

ter att justera och ändra även efter att planen vunnit 
laga kraft.

Parkering, utfarter, varumottagning
Området angörs via Timmerleden som angör E18 på  
två ställen där den norra anslutningen är den som 
primärt nyttjas av sågverket.

Planförslag 
Parkering får personal och varutransporter ska lösas 
inom kvartersmarken (J). Personalparkeringen kom-

Ovanstående visar sektioner med planområdets preliminära höjder i förhållande till E18. Timmerleden, i dess nordli-

gaste delar ska förläggas på en nivå i paritet med eller något över nuvarande marknivå i samma snitt. Detta innebär 

att påverkan på stabiliteten på E18 kan undvikas. 
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mer att placeras söder eller öster om byggnaden/
byggnaderna med hänsyn till riskerna kopplat till 
farligt gods på E18, se vidare rubriken störningar 
och risker.

Infart till området kommer att ske från Timmerle-
den. 

De * est av varuleveranserna utgörs av material från 
det intilliggande sågverket och blir mer av interntra-
& k inom området.

Gång och cykeltrafi k
Gående och cyklister från Grums tätort och buss-
hållsplatsen angör området söder ifrån via Timmer-
leden och någon av de passager som & nns vid E18. 
Timmerleden har ingen separerad trottoar. Vägen är 
dock upplyst och lågtra& kerad.

Planförslag 
Planen föranleder ingen ytterliggare utbyggnad av 
gc-vägnätet. 

Eventuellt att den pågående ÅVS:en kan visa på ett 
behov, och i så fall troligen för att binda ihop ny  
busshållsplats vid E18 med planområde. Planens 
utformning bedöms inte motverka en sådan lösning.

Kollektivtrafi k
Det & nns en busshållsplats i anslutning till Gruvövä-
gen/E18 vid Gruvöns bruk samt vid Nyängsrondel-
len, båda hållplatserna ca 1-1,5 km från planområ-
det.

Planförslag 
I samband med ÅVS:en för E18 bör behovet av ytter-
ligare busshållsplats studeras i korsningen E18/Tim-
merleden för att öka tillgängligheten till planområdet.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller

Planområdet är idag utsatt för buller från både väg-
tra& ken och omgivande industriområde.

Planförslag 
Tra& kbuller från E18 bedöms inte utgöra ett pro-
blem för tänkt industriverksamhet.

Enligt den tillståndsansökan som görs för den nya 
verksamheten så kommer inte någon nämnvärd bul-
lerpåverkan förekomma då verksamheten kommer 
att ske inomhus. Det som kan orsaka ljud är * äktar, 
vilka dock kommer att ljuddämpas så att det inte 
kommer att bli någon tillkommande påverkan vid 
närmaste bostäder. Vidare kommer det att bli något 
mer interntransporter, men det bedöms inte ha nå-
gon påverkan på bullret vid närmaste bostad.

Vibrationer
De pågående verksamheterna och E18 kan medföra 
risker för vibrationer dock är markförutsättningarna 
sådana att det inte bedöms & nnas risker för bety-
dande störningar som kräver åtgärder.

Planförslag
Den planerade verksamheten bedöms inte orsaka 
ökade vibrationer för omgivningen.

Risk för ras och skred
Markförutsättningarna (se under rubrik geoteknik) 
bedöms inte vara sådana att det föreligger risker för 
ras och skred.

Planförslag
Området bedöms inte ras och skred benäget och 
därmed föreslås inga speci& ka åtgärder.

Farligt gods
E18 utgör primär transportled för farligt gods vilket 
ställer krav på skyddsavstånd, alternativt en utred-
ning görs för att avgöra om åtgärder krävs för att 
minska konsekvenserna vid en olycka. Som underlag 
för bedömning av risker används ”Farligt gods, risk-

hantering i fysisk planering, vägledning för planlägg-

ning intill transportleder för farligt gods” som upprät-
tats av Länsstyrelsen Dalarna och som används även 
av Länsstyrelsen Värmland.  Enligt denna vägledning 
kan industri placeras inom 30-70 meter från en 
farligt godsled utan att det krävs en särskild riskhan-
tering. Dock bör generellt de delar av verksamheten 
som är personalintensiv samt personalutrymmen 
placeras bort från riskkällan. Om möjligt bör även 
luftintag och ventilation placeras vända bort från 
riskkällan.

Planförslag
Planen möjliggör för industriändamål där byggna-
derna inte placeras närmare vägbanekanten än 50 
meter. Detta gör att det inte bedöms krävas någon 
ytterligare utredning avseende risker med farligt 
gods. Dock bör personalintensiva delar av verksam-
heten placeras så långt som möjligt från rikskällan 
(E18) samt att ventilation bör med fördel riktas bort 
från E18. Den tänkta layouten av kvartersmarken 
innebär också att inga ytor för arbete eller stadigva-
rande vistelse utomhus kommer att anordnas mot 
E18.
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Tillståndspliktig verksamhet
Sågverket utgör en tillståndspliktig verksamhet och 
detta medför att även en utvidgning av  verksamhe-
ten kräver tillstånd/anmälan enligt Miljöbalken.

Planförslag
Parallellt med planprocessen pågår en tillståndsan-
sökan för den nya verksamheten (tillverkning av 
CLT-element).

Störande ljus
Omgivande industriområde innehåller  höga skorste-
nar som kräver hinderbelysning.

Planförslag
De höjder som möjliggörs i planen är inte sådana att 
de kräver hinderbelysning.

Skulle högre skorstenar behöva anläggas ska behovet 
av hinderbelysning utredas. Det är transportstyrelsen 
som ansvarar för regelverket.

Översvämningsrisk/skyfall
Mycket begränsade delar av planområdet, intill Ås-
bäcken ligger under +47,17 möh (RH2000). I övrigt 
föreligger inte risker för översvämning från Vänern.

Enligt rapporten Skyfallskartering Värmlands län, 
Grums, DHI, februari 2017 har Länsstyrelsen i 
Värmland låtit ta fram utredningar om översväm-
ningsrisker med hänsyn till pluvial översvämning 
(skyfall). Utredningen har tagits fram utifrån ett 
antal parametrar såsom dagvattensystemets kapacitet, 
markens in& ltrationsförmåga, regnbelastning samt 
andra fasta parametrar som grund för beräkningar. 
För aktuellt område innebär detta att vid 100-års-
regn & nns vissa mindre områden vid Åsbäcken som 
riskerar att översvämmas till maximalt mellan en 
halv och en meter där byggnad nu ska placeras. I 
anslutning till Åsbäcken & nns begränsade områden 
som riskerar att översvämmas över en meter. 

 I ett s.k. Köpenhamnsscenario visar resultatet på 
en något förvärrad situation, men det bedöms inte 
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rimligt att dimensionera lösningar eller höjdsätt-
ningar utifrån ett sådant scenario. Det kan dock vara 
bra att sådant underlag & nns framtaget för interna 
riskhanteringsplaner för verksamheten Stora Enso 
Timber AB.

Planförslag
En generell bestämmelse införs om att byggnader 
och andra anläggningar ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån + 47,17 möh 
(RH 2000) inte skadar deras konstruktion.

Det bedöms inte föreligga risker för att omfattande 
vattensamlingar ska stanna kvar i området vid  sky-
fall om höjdsättning av byggnader och marknivåer 
görs med denna medvetenhet. 

Föreslagen hantering av dagvatten samt höjdsättning 
i området ska dimensioneras så att det klarar neder-
börden vid ett skyfall, se vidare under dagvatten.

Elektromagnetiska fält/störningar
Det & nns en markförlagd elkabel i området (10 kV), 
i och med att den är nedgrävd & nns ingen källa i 
området som medför elektromagnetiska fält och 
störningar.

Planförslag
Den planerade verksamheten kommer inte att med-
föra risker för elektromagnetiska fält och störningar.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten

Be& ntliga verksamheter i närområdet är anslutna till 
det kommunala vatten- och spillvattennätet. Det 
& nns kommunala VA-ledningar (spill- och dricksvat-
ten) längs Timmerledens nuvarande sträckning. 

Planförslag
Planområdet kommer att anslutas till kommunala 
vatten- och spillvatten nätet.

De be& ntliga VA-ledningarna kommer behöva * yttas 
för att möjliggöra föreslagen utbyggnad av sågverket. 
Beroende på placering av ledningarna behöver dessa 
säkerställas med ledningsrätt eller servitut.

Dagvatten
Dagvatten från be& ntligt industriområde leds vidare 
till recipient (Vänern) via be& ntlig dike som delvis är 
kulveterat.

Inom planområdet så & nns ett mindre dike samt 
diken kring Timmerleden. Det & nns inget dike för 
E18 inom planområdet, men området tar förmodli-
gen emot dagvatten från E18 som slutligen hamnar i 
de be& ntliga dikena inom området.
Söder om planområdet & nns Åsbäcken vars avrin-
ningsområde sträcker sig från Nyängsrondellen. 
Åsbäcken är kulverterad under Gruvöns sågverksom-
råde och mynnar i Vänern. 

En dagvattenutredning, PM Dagvatten* öden från 
Stora Enso Ny CLT-anläggning vid Gruvön, WSP, 
2017-05-22, har tagits fram inom ramen för plan-
arbetet. I utredningen har kapaciteten i be& ntlig 
kulvert studerats liksom avrinning från planområdet. 

Gjorda beräkningar visar på att tillägget av dag-
vatten* ödet  från det planerade industriområdet 
till Åsbäcken/kulverten är knappt 1000 m3 eller ca 
1300 l/s. Det samlade fördröjningsbehovet för hela 
avrinningsområdet är ca 5500 l/s, men kan inte lösas 
genom åtgärder inom detta planområdet allena. 

Åtgärder kan vidtas inom planområdet för att ta 
omhand det dagvatten som genereras från exploa-
teringen. Det & nns dock ett behov av åtgärder även 
uppströms avrinningsområdet, där är det viktigt att 
Grums kommun samlat utreder dagvattenhante-
ringen för tätorten. 

Planförslag
Dagvattnet inom området ska kunna utjämnas 
(fördröjas) lokalt för att sedan ledas ut via Åsbäcken 
till recipient. Planens genomförande innebär att det 
be& ntliga diket genom området och dikena vid Tim-
merleden kommer behöva ledas om för att möjlig-
göra den nya bebyggelsen och asfaltsytorna.

Marken behöver höjdsättas så att avrinning sker i hu-
vudsak mot öster där kapacitet & nns längs Åsbäckens 
slänter. Det & nns också möjlighet att skapa utjäm-
ningsmagasin genom anläggande av torrdammar 
(som momentant kan översvämmas) inom planom-
rådets östra del. Dagvattenutredningen föreslår att 
marken kan bearbetas genom enklare invallnings-
åtgärder för att skapa sådana torrdammar vid två 
platser (1 och 2 på illustrationen, s 15). Det & nns 
också möjlighet att skapa en grävd damm vid plats 
3. Sammantaget & nns inom dessa ytor en möjlighet 
att skapa det utjämningsutrymme som erfordras för 
planens genomförande.

Då planen möjliggör för industriverksamhet är det 
viktigt att de ytor där det & nns risk för utsläpp eller 
andra föroreningar (ex lagring av material som kan 
orsaka föroreningar) utformas så att dagvattnet kan 
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renas vid behov eller stängas inne vid utsläpp så att 
det kan renas. 

Den planerade CLT-verksamheten (som tillståndsan-
sökan avser) kommer inte att medföra föroreningar 
då det inte avses lagras miljöfarliga saker utomhus 
som kan riskera att förorena. De risker som identi& e-
rats är oljeläckage från transporter. För att detta inte 
ska förorena recipienten så ska oljeavskiljare installe-
ras. I och med denna åtgärd så bedöms inte mäng-
den föroreningar öka i recipenten (Vänern).

Värme
Idag förbrukas ca 30 GWh/år vid sågverket, inklu-
sive pelletstillverkningen.  

Planförslag
Energiåtgången i den nya fabriken utgörs av el till 
processerna och värme för uppvärmning av loka-
lerna. Den tillkommande elförbrukningen beräknas 
till ca 6 GWh/år.

El, telefon och IT
Ellevio har en delvis markförlagd 10 kV kraftledning 
inom området. Ledningens sträckning är skyddad 
med ledningsrätt (17-Å-6483). 

Skanova har markförlagda teleledningar inom om-
rådet. 

Planförslag
Planens genomförande kräver att kraftledningen 
samt teleledningar * yttas. Där tänkt, nu känd ny 
ledningsdragning passerar området säkerställs det 
med ett u-område.

Planens genomförande kräver att be& ntlig lednings-
rätt upphävs och att en ny skapas för en ny sträck-
ningen. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen för be& ntligt sågverk hanteras 
inom ramen för tillståndet enligt miljöbalken.

Planförslag
Kutterspån från hyvling och & ngerskarvning samt 
kaprester kommer att användas till pelletstillverkning 
eller som bränsle. Limrester, färgrester samt eventu-
ella restprodukter från annan ytbehandling hanteras 
som farligt avfall och transporteras till godkänd 
mottagare. Övrigt avfall som plast, emballage m.m. 
hanteras inom ramen för be& ntliga rutiner.

5. KONSEKVENSER AV 
PLANENS GENOM-
FÖRANDE

Planens genomförande innebär att be& ntligt sågverk 
kan utveckla sin verksamhet och vidareförädla sin 
råvara på plats via en CLT-anläggning. Den tänkta 
produkten är ett miljövänligare alternativ till bygg-
material än exempelvis betong. Detta innebär att 
transportbehovet begränsas jämfört med om CLT-
anläggningen hade placerats på annan plats. Planens 
genomförande innebär inga större konsekvenser 
för tra& kmängderna i området, den tra& kökning 
som blir är interntra& k mellan sågverket och den 
nya anläggningen. Planen innebär att Timmerleden 
behöver ledas om, detta kommer att göras som steg 
1 i genomförandet av planen. Den nya Timmerleden 
ska förläggas på samma nivå eller något över be& ntlig 
nivå vilket innebär att markåtgärderna inte kommer 
att inverka negativt på E18 avseende stabiliteten.

Vald placering bedöms medföra minst negativ 
påverkan (visuellt och buller) för fornlämningarna 
av de studerade alternativen. I och med att området 
ligger i anslutning till ett storskaligt industriområde 
(bruket och sågverket) samt E18 bedöms den nya 
anläggningens påverkan för landskapsbilden vara be-
gränsad. För boende i Grums innebär planen ingen 
större påverkan vare sig visuellt eller andra störningar 
tack vare terrängförhållandena och skogen.

En nackdel med vald placering är närheten till E18 
vilket kan påverka möjliga åtgärder i kommande 
ÅVS. Vald placering bedöms dock innebära en bra 
koppling mellan be& ntligt sågverk och den nya 
anläggningen vilket minskar behovet av tra& k till 
och från området och skapar synergie% ekter. Placeras 
byggnaden längre från E18 än föreslagna 50 meter så 
bedöms påverkan för fornlämningarna öka samt att 
Åsbäcken behöver * yttas/kulverteras. Det bedöms 
också blir svårt att få plats med de körytor som krävs 
runt byggnaderna och att exempelvis personalpar-
keringen behöver placeras närmare E18, vilket är 
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sämre ur risksynpunkt. Vald placering ger också bästa 
möjligheter för framtida anslutning av be& ntligt 
industrispår.

Upphävandet av del av gällande detaljplan för Gru-
vöns sågverk syftar till att dels skapa mer utrymme 
för E18, dels se till att denna aktuella detaljplanen 
och den gällande är samstämmiga i hur de förhåller 
sig till E18.

Planen  bedöms inte heller påverka gällande miljö-
kvalitetsnormer negativt.
Följande fotomontage visar anläggningens påverkan 
för landskapsbilden.

6. GENOMFÖRANDE-
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de or-
ganisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Genomförandefrågornas beskrivning 
har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den skall vara vägledande vid genomförandet 
av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Lovplikt

Inga förändringar av lovplikten är aktuella.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen 
planen vinner laga kraft. Åren bestäms utifrån 
rimligheten att genomföra planen. Under genomför-
andetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att 
bygga i enlighet med detaljplanen och detaljplanen 
får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detalj-
planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till 
exempel förlorad byggrätt.

Planavgift
Ingen planavgift ska tas ut i samband med lovgiv-
ning enligt PBL, då exploatören redan betalt plank-
ostnaderna i samband med upprättandet av planen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Planen bedöms vinna laga kraft under sommaren 
2017, efter detta kan bygglov beviljas i enlighet  med 
planen. Ansökan om bygglov planeras att lämnas 
in parallellt med planarbetets slutfas. Parallellt med 
planarbetet pågår också en tillståndsansökan för 
CLT-verksamheten vilken närmare reglerar verksam-
heten.

Efter att planen vunnit laga kraft är steg 1 att påbörja 
ombyggnaden av Timmerleden för att kunna stänga 
av den be& ntliga vägen och i steg 2 kunna anlägga 
själva industriverksamheten. I samband med steg 1 
bör även be& ntlig kraftledning * yttas (av Ellevio) 
och kommunens VA-ledningar.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark 
(GATA

1
) vilket regleras genom en planbestämmelse 

(a
1
). Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap är att 

kommunen idag inte är huvudman i området samt Bilden är tagen från E18 sett från norr. 

Bilden är tagen från skidbacken.

Bilden är tagen från Talludden i söder och visar be$ ntlig 

industri samt den nya.
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att det även efter planens genomförande inte & nns 
anledning för kommunen att äga och förvalta vägar 
i området då gatan används i princip uteslutande för 
industriändamål. Stora Enso Timber AB kommer 
även fortsatt att äga och förvalta Timmerleden.

Ansvarsfördelning
Ange ansvarsfördelning mellan kommunen och 
andra aktörer. 
Stora Enso Timber AB är exploatör inom planområ-
det.

Vad ska göras?   Vem gör?             
Planläggning   SBK Värmland AB
    på uppdrag av
    exploatör och 
    Grums kommun
Åtgärder inom kvartersmark Exploatören
Flytt av markförlagdledning Ellevio på initiativ 
    av exploatören 
Ny ledningsrätt   Ellevio i samband
    med * ytt av 
    ledning
Flytt av Timmerleden  Exploatören
Flytt av VA-ledningar  Kommunen på 
    initiativ av 
    exploatören
Avstycka eller fastighetsreglera Lantmäteriet på 
kvarters- respektive allmän initiativ av 
platsmark, ompröva lednings- exploatören
rätt samt bilda rättigheter för
kommunala VA-ledningar
Flytt av stig till fornlämningar Exploatören i 
    samråd med 
    länsstyrelsen

Avtal
Ett planavtal har upprättats mellan Grums kommun 
och Stora Enso Timber AB avseende kostnader i 
samband med upprättande av detaljplan.

Ett avtal behöver upprättas avseende * ytt av stig till 
fornlämningarna mellan exploatör och Länsstyrelsen. 

Ett avtal behöver upprättas mellan Grums kommun 
och Stora Enso Timber AB angående * ytt av VA-
ledningar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
FRÅGOR
Fastighetsbildning

Planen möjliggör att kvartersmarken ska regleras från 
Karlberg 2:20 till Gruvön 2:3. 

Servitut, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och ledningsrätter

Ledningsrätt 17-Å-6483 ska omprövas, eller upphä-
vas och förnyas i nytt läge (inom allmän platsmark i 
Timmerleden) i och med att ledningen ska * yttas. 

Servitut eller ledningsrätt behöver upprättas för att 
säkerställa Grums kommuns VA-ledningar (deras nya 
placering).

Vägen till tra& kövningsbanan m*  utgör en samfälld 
väg. Planen kräver dock ingen ändring av detta för 
sitt genomförande.

Exploatören (Stora Enso Timber AB) ansöker om 
och bekostar de åtgärder som beskrivs under fastig-
hetsrättsliga frågor. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Exploatören står för samtliga kostnader i samband 
med upprättande och genomförande av detaljplanen. 
Detta gäller även vid * ytt av elledningar och övriga 
ledningar och byggnation av Timmerleden.

Inlösen, ersättning
Planen föranleder inget behov av inlösning av mark.

TILLSTÅND
Parallellt med detaljplanen pågår en tillståndsansö-
kan enligt miljöbalken för den nya verksamheten.

Åtgärder på Åsbäcken eller andra typer av vatten-
verksamheter kräver anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken.

7 . MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland 
AB genom Karin Manner och Daniel Nordholm i 
samarbete med Kjell Nyström, Grums kommun.
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Daniel Nordholm
Planeringsarkitekt FPR/MSA


