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1 BAKGRUND OCH SYFTE

En anhållan om planbesked inkom till kommunen 2019-10-03. Exploatören 
Calmato AB har för avsikt att utveckla volymhandeln genom att etablera en ny 
handelsbyggnad längs västra sidan av riksväg 61, nordväst om Shoppingcenter 
Nord. I tillägg ser exploatören det som viktigt för tillgängligheten till handel 
vid platsen att ny infarts- och utfartsväg samt ny(a) cirkulationsplats(er) 
anläggs i dess anslutning. På längre sikt ser dessutom exploatören en möjlighet 
till expansion av handel på östra sidan av riksväg 61, norr om Shoppingcenter 
Nord.

Under de senaste åren har gränshandelsutvecklingen mellan Norge och 
Charlottenberg varit stark och kan förväntas fortsätta utvecklas i positiv 
riktning. Detta är något som har och kommer att öka trycket på nuvarande 
utbud av handel och service. Samtidigt har kommunen ett mål och strävan om 
en högre attraktivitet som bostads- och handelsort med mer sociala och 
kulturella aktiviteter. Något som enligt Handelsutredning Eda kommun, 2009-
02-10 kan drivas i positiv riktning av en utvecklad handel genom så kallade 
överspillningseffekter, exempelvis att gränshandeln ger upphov till fler 
arbetstillfällen som kan locka fler att bosätta sig i kommunen. Handeln är idag 
en av de mest betydelsefulla näringsgrenar för kommunen då den bidrar till en 
stark ekonomisk tillväxt, positiv befolkningsutveckling och skapar 
konkurrensfördelar.

Syftet med detta plan-PM är att utreda möjligheterna till en ny detaljplan för 
området och belysa vad som under planprocessens gång behöver utredas vidare. 
Det är också menat till att begrunda beslutet att inleda ett planarbete.
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2 PLANOMRÅDE

Planområdet omfattar fastigheten Morast 
1:175 (bild 1). I skissen (bild 2) ligger 
handelsbyggnaden och parkeringen delvis 
på i dagsläget oexploaterad mark och delvis 
på redan befintlig verksamhet såsom Eda 
Djurcenter. Området avgränsas i öst av 
riksväg 61 och bostadsfastigheter i väst som 
bör beaktas särskilt. Söder om planområdet 
ligger idag en fotbollsplan.

Planen syftar till att möjliggöra byggnation 
av både handelsverksamhet och parkering. 
Mer specifikt en sju meter hög 
enplansbyggnad på cirka 6200m² med 
möjligheter till maximal utbyggnad på 
7000m² samt en anknytande parkering i öst 
med en potentiell yta på 7000m².

                                           Bild 1. Lokalisering

Bild 2. Skiss

Fastigheten Morast 1:175 ägs idag av exploatören själv (Calmato AB). 
Omkringliggande områden är privatägda. 

Trafikverket är huvudman för riksväg 61.
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3 GÄLLANDE PLANER

Inom det utpekade planområdet finns inga gällande detaljplaner. Området 
omfattas inte heller av kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för 
Charlottenberg. Dock belyser FÖP:en att det finns stor efterfrågan på mark för 
handelsändamål norrut längs riksväg 61, där andra delar av Morast redan är 
utpekade som utredningsområde för bland annat handel.

4 VIKTIGA BEHANDLINGSFRÅGOR

Detaljplaners miljöpåverkan utreds alltid där kommunen ska ta ställning till om 
planens genomförande antas kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Om 
så är fallet ska en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) tas fram. 

Vattenfrågor ska belysas i planarbetet då området omfattas av 
grundvattenmagasin samt att en dagvattenutredning kan komma att bli aktuell 
ifall hårdläggning av ytor görs.

Etableringen får inte förvärra trafiksituationen på riksvägen. Planerade arbets- 
och handelsområden längs riksväg 61, särskilt i Charlottenberg och Eda 
Glasbruk enligt gällande FÖP:ar, kan komma att öka trafiken mellan 
Charlottenberg och riksgränsen och därmed innebära krav på fler anslutningar 
och översyn av tillåtna hastigheter. I dagsläget finns en avsiktsförklaring mellan 
parterna Trafikverket, Region Värmland, Morast Fastighets AB och 
Charlottenberg Shoppingcenter AB samt Eda kommun gällande åtgärder på 
riksväg 61, där en ny trafiklösning förslagits. Avsiktsförklaringen är idag 
undertecknad av Region Värmland och Eda kommun. Denna bör beaktas i 
planarbetet och trafikföringen bör även studeras i samband med ny bebyggelse.

Riksväg 61 är rekommenderad väg för farligt gods. Länsstyrelsen i Värmland 
hänvisar till Länsstyrelsen i Dalarnas läns Vägledning för planläggning intill 
transportleder för farligt gods. I denna framgår att handel bör placeras 70-150 
m från riskkällan. Om den placeras närmare bör en riskanalys genomföras.

Särskild hänsyn ska även tas till närliggande bostadsfastighetsägare och en 
konsekvensutredning kring planens påverkan på dessa bör göras.

5 PLANFÖRFARANDE

Planarbetet föreslås genomföras med standardförfarande då planen inte strider 
mot kommunens översiktsplan samt FÖP för Charlottenberg.

6 FÖRSLAG TILL BESLUT

Plan- och fastighetssektionen föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att ge positivt 
planbesked och att planarbete inleds för att möjliggöra utveckling av handel 
inom fastigheten Morast 1:175.

7 PLANFÖRFATTARE

Detta plan-PM har sammanställts av Jack Larsson, Samhällsplanerare.
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