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Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Detaljplanen har fö-
regåtts av ett planprogram och kvarstående synpunkter från detta förs vidare in i 
detaljplaneskedet.  

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning var ute för samråd mellan 
den 6 april och den 31 maj 2013, enligt plan- och bygglagens (PBL) 5 kap 11 § 
samt miljöbalkens (MB) 6 kap 14 §. Information om samrådet skickades till kom-
munala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning fanns tillgängliga för 
allmänheten i stadshuset, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Inför samrådsutskicket skickades ett pressmeddelande ut och lokal media bjöds in 
till en presskonferens. Både lokala tidningar och tv deltog vid presskonferensen.  

I samband med samrådet lades även en länk ut på kommunens facebooksida, med 
tillhörande fråga som löd: ”Skulle du vilja bo i den nya stadsdelen Katrineberg i 
Grundviken? Du behöver ingen bil och får bo nära naturen i en miljövänlig lägen-
het eller villa. Om några år kan det bli verklighet. Nu är detaljplanen på samråd och 
man kan lämna synpunkter.” Cirka 8 500 människor läste artikeln. 60 stycken har 
valt att gilla artikeln. Några valde att lämna kommentarer. Kommentarerna hand-
lade om upplåtelseform, typ av bostäder, priser, att de ville flytta dit eller göra en 
intresseanmälan, skolor och förskolor, möjlighet till båtskjul, eventuella markför-
oreningar, önskemål om att kommunen ska satsa på småorterna istället, avsaknaden 
av bil, den byggda vandringsleden/spången samt om stadsdelen blir hållbar eller 
inte.  

Ett samrådsmöte hölls i Bibliotekshuset den 17 april 2013, där cirka 35 personer 
närvarade. Frågor och synpunkter vid samrådsmötet handlade bland annat om na-
turvärden och naturinventeringar, kostnader för genomförande, vilka som ska bo i 
det nya området, antal våningar, föroreningar och dumpat material, kollektivtrafi-



2 Samrådsredogörelse 
GRANSKNINGSHANDLING  

Detaljplan för Katrineberg 
 

ken samt strandskyddet. Minnesanteckningar från samrådsmötet bifogas samråds-
redogörelsen, bilaga 1.  

Miljöbedömning 
Ett genomförande av detaljplanen har bedömts medföra risk för betydande miljö-
påverkan och en miljöbedömning ska därför löpa parallellt med planprocessen. 
Miljöbedömning är benämningen på processen enligt miljöbalken och den doku-
menteras vartefter processen fortskrider i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
När ändringar görs i detaljplanen förändras MKB:n osv. MKB:n syftar till att ge 
beslutsfattarna tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och 
som leder fram till ett bättre beslut från miljösynpunkt. Beskrivningen av en plans 
miljökonsekvenser ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en lämplig ut-
formning av planen. Den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonse-
kvenser mot andra viktiga faktorer, som exempelvis stadens utbyggnad, attraktiva 
bostadslägen, boendekvalitet eller exploateringsekonomi, så att planen blir så bra 
som möjligt ur ett helhetsperspektiv. Det kan följaktligen innebära att ställningsta-
ganden ur ett helhetsperspektiv inte alltid är de allra bästa ur ett renodlat miljöper-
spektiv.  

Möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen har funnits un-
der samrådstiden. En synpunkt har kommit in gällande att MKB:n inte tar upp de 
risker som kan uppkomma under själva byggfasen avseende uppfyllnader av mark, 
läckage av eventuella markföroreningar osv. Eftersom bedömningen har gjorts att 
marken inte innehåller några föroreningar har det heller inte bedömts finnas någon 
risk för läckage mm på grund av utfyllnader. Massor som används för utfyllnad får 
inte innehålla föroreningar. Konstaterade föroreningar i bäckens sediment finns be-
skrivna i handlingarna. Syftet med att behålla ett oförändrat flöde i bäcken är att 
förhindra eventuella läckage och på så sätt skydda Kattfjorden. Vid behov kommer 
dessa föroreningar att saneras.  

Övriga synpunkter har inte preciserats om de gäller miljökonsekvensbeskrivningen 
eller detaljplanen och redogörs därför för samlat i denna samrådsredogörelse (se 
inkomna yttranden och tillhörande kommentarer under rubriken ”Inkomna yttran-
den”). Sammanfattningsvis handlar synpunkterna som berör MKB:n om naturvär-
den, strandskydd, exploateringsgrad och ålens livsmiljö.  

Följande ändringar i miljökonsekvensbeskrivningen har gjorts sedan samrådet:  

• Handlingen har uppdaterats utifrån nya utredningar, ställningstaganden 
samt föreslagna ändringar i detaljplanen (se under rubriken sammanfatt-
ning nedan).  

• Handlingen har kompletterats med en utförligare beskrivning av utbyggna-
den av en småbåtshamn med tre olika utbyggnadsalternativ.  

• Avsnittet om limniska naturvärden har kompletterats.  

Sammanfattning 
Efter samrådet har ytterligare utredningar tagits fram gällande dagvatten, trafik, na-
turvärden och grovprojektering av småbåtshamnen. 

Dagvattenutredning Katrineberg (Sweco Environment AB 2013-11-07) föreslår 
principlösningar för områdets dagvattenhantering inom kvartersmark och allmän 
platsmark. En förutsättning för utredningen har varit att dagvattenflödet ut från 
planområdet ska vara oförändrat efter exploateringen. Utredningen har inneburit 
följande förändringar i plankartan: 

• Ett u-område har lagts till tvärs över skoltomten.  
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• Egenskapsbestämmelsen ”dagvatten” har lagts till i naturmarken söder om 

skoltomten. Den befintliga skogsdammen får inte anslutas till dagvattensy-
stemet. Planbeskrivningen förtydligas avseende detta. Planområdesgränsen 
har justerats så att lokalgatan inom planområdet ansluter till Ullebergsle-
den i en trevägskorsning, en större ombyggnad av ny trafikplats vid Ulle-
bergsleden hanteras i detaljplanen för norra Zakrisdal. Den föreslagna förd-
röjningsdammen vid Ullebergsleden hamnar därmed utanför planområdet.  

Trafikanalyser i Karlstad (Ramböll, 2014-04-14) innehåller en analys och ett reso-
nemang kring vägsystemets förmåga att klara av den trafiktillväxt som följer av 
planerad bebyggelse och ny infrastruktur. Beräkningarna visar att Hultsbergsmotet 
(och då framför allt Bergviksrondellen) når sitt kapacitetstak ”år 2035”, dvs vid ett 
fullt utbyggt Västkust inklusive full utbyggnad av Jakobsberg, Kanoten m fl. Detta 
förutsätter att vissa åtgärder har genomförts tidigare i både Körkarlsrondellen och 
Bergviksrondellen. Diskuterad trafikplats vid Bergvik (som beskrivs i fördjupad 
översiktsplan för Eriksberg) är ett sätt att mer långsiktigt avlasta Hultsbergsmotet. 
Trafikanalysen innehåller även en analys över anslutningarna från Ullebergsleden 
mot Grundviken/Zakrisdal. Planområdesgränsen har justerats så att lokalgatan an-
sluter mot Ullebergsleden i en trevägskorsning. En trevägskorsning med väjning 
från Grundviken fungerar i ett första skede, men vid ytterligare bebyggelseutveckl-
ing kommer det bli svårt att ta sig ut på Ullebergsleden. Då behöver en trafikplats 
enligt detaljplanen för norra Zakrisdal byggas ut. Trafikanalysen visar även att det 
största trafikflödet till Grundviken respektive Zakrisdal kommer att komma via 
Ullebergsleden, oavsett om det finns en förbindelse dem emellan eller inte. Plan-
handlingarna har ändrats enligt följande: 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information kring trafikanalysen. 

• Planområdesgränsen har justerats så att lokalgatan inom planområdet an-
sluter mot Ullebergsleden, men ny trafikplats som inkluderar anslutningar-
na från Grundviken, Zakrisdal och Gräsdalen hanteras i detaljplanen för 
norra Zakrisdal.  

Fördjupad naturinventering vid Grundviken/Bergvik i Karlstads Kommun (Skogs-
styrelsen, 2013-11-05) innehåller en inventering av de ytor som i samrådshandling-
en har föreslagits som exploateringsområden. Det vill säga ytor som ska bebyggas 
eller iordningsställas (ej naturmark eller befintlig kraftledningsgata). Eftersom 
sträckningen av gatan mot Bergviks handelsområde har ifrågasatts under samråds-
skedet så inventerades ett lite större område kring gatan (även utanför plangrän-
sen). För naturinventeringens avgränsning, se bild på nästa sida.  
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Bilden ovan visar naturinventeringens avgränsning, markerad med röd fyllig linje.  

Naturinventeringens syfte har varit att inom dessa exploateringsområden kartlägga 
eventuella förekomster av rödlistade arter och skyddsvärda arter. Under invente-
ringen påträffades ytterligare en nyckelbiotop, fyra rödlistade arter samt ett antal 
signalarter och övriga arter av naturvårdsintresse. Utav de fyra rödlistade arterna är 
det endast en (Svart taggsvamp) som ligger inom exploateringsområdet, de övriga 
tre ligger inom det utvidgade området kring gatan mot Bergviks handelsområde 
(dvs utanför samrådshandlingens plangräns). Nyckelbiotopen ligger strax öster om 
kraftledningen, inom föreslagen mark för bostäder, och utgörs av senvuxen tallskog 
på hällmark. I inventeringsrapporten finns även en bedömning av risk för slitage på 
sparad naturmark samt förslag på kompensationsåtgärder, vid en eventuell exploa-
tering. Följande ställningstaganden och förändringar har gjorts i planhandlingarna 
utifrån utredningen:  

• Stadsutveckling och bostadsbyggande bedöms vara högt prioriterade inom 
området samtidigt som det är av stor vikt att skapa ett bostadsområde som 
blir attraktivt och trivsamt med en sammanhållen bebyggelse. Exploate-
ringen innebär stora investeringar för att iordningställa området och be-
döms inte kunna minska i storlek med hänsyn till exploateringsbudgeten. 
Det föreslagna bostadsområdet vid den påträffade nyckelbiotopen kvarstår 
därför i granskningshandlingen. Miljökonsekvensbeskrivningen komplette-
ras med avseende på konsekvenser för naturvärden.  

• Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras utifrån 
utredningen.  

Sweco har på uppdrag av kommunen tagit fram en grovprojektering avseende 
småbåtshamnen, som har arbetats in i miljökonsekvensbeskrivningen. I miljökon-
sekvensbeskrivningen redovisas tre olika alternativ till utformning av småbåtsham-
nen som tar varierande hänsyn till behovet av båtplatser respektive vikens limniska 
värden. Huvudalternativet innebär en anpassad utbyggnad, dels till där acceptabelt 
vattendjup kan upprätthållas utan muddrings- och sprängningsarbeten och dels till 
befintlig hamn i vikens östra del. Förslaget innebär att en pir måste anläggas väster 
om småbåtshamnen samt ett promenadstråk från den befintliga hamnen till den nya 
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delen. Den befintliga hamnen bibehålls med nuvarande utformning och funktion, 
men sjösättningsramp och befintliga pirar iordningställs. Förslaget rymmer ca 180 
båtplatser.  

• Plankartan justeras utifrån det nya läget för småbåtshamn. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av behovet av båtplat-
ser, utformning av föreslagen småbåtshamn och antalet båtplatser.  

• Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för konsekvenserna av småbåts-
hamnen samt tre olika alternativ för dess utbredning.  

De skriftliga synpunkter som har kommit in handlar främst om strandskyddet, na-
turvärden, ålens livsmiljö, trafikflöden samt ifrågasättande av exploateringen som 
helhet. Fortsatt arbete med detaljplanen samt inkomna synpunkter har lett till föl-
jande förändringar i planhandlingarna efter samrådet (förutom de förändringar som 
föranletts av ovan beskrivna utredningar):  

• Höjdsystemet i planhandlingarna har bytts till nu gällande RH2000. Det 
innebär även att nämnda höjdangivelser i planhandlingarna har omvandlats 
till nuvarande system. Tidigare dokument som planprogram, utredningar 
mm har dock kvar angivelser i det gamla systemet RH00 Karlstad.  

• I samrådshandlingen hänvisades till Karlstads kommuns översvämnings-
program (2010-06-02). Sedan kommunens program antogs har SMHI gjort 
en fördjupad studie av översvämningsriskerna för Vänern. Slutsatserna 
från den fördjupade studien, tillsammans med ett PM från SMHI 2011, har 
använts av länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland för att ta fram 
handboken Stigande vatten (december 2011), en handbok för fysisk plane-
ring i översvämningshotade områden. Baserat på detta nya kunskapsun-
derlag håller Karlstads Kommun nu på att revidera sitt översvämningspro-
gram med riktlinjer för planering och bygglov. I det arbetet diskuteras att 
följa länsstyrelsernas rekommendationer för nyexploatering av bostäder, 
dvs sänka kommunens riktlinjer från +47,26 RH2000 (+46,75 i det gamla 
höjdsystemet RH00 Karlstad) till +46,87 RH2000. Kommunens arbete med 
att se över riktlinjerna pågår fortfarande, men i detaljplanens gransknings-
handling har ändå ställningstagandet gjorts att redan nu följa länsstyrelser-
nas rekommendationer. Kravet på marknivå med hänsyn till översväm-
ningar har ändrats i planbestämmelserna till +46,87 RH2000, särskilt med 
tanke på att minska påverkan på landskapet i en känslig miljö. Samtliga ut-
redningar och planprogram tillhörande detaljplanen har gjorts utifrån de 
gamla förutsättningarna med riktlinjer för översvämning, men eftersom 
kraven sänks i granskningshandlingen utgör inte detta något problem. 
Kommande detaljprojektering av infrastruktur, dagvattenanläggningar mm 
behöver ta detta i beaktande.  

• Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har justerats avseende 
antalet bostäder så att de stämmer bättre överens med varandra och med 
byggrätten enligt plankartan. Byggrätten enligt plankartan (exploateringens 
utbredning på mark, exploateringsgrad inom fastighet samt antalet våning-
ar) är cirka 75 700 kvm bruttoarea för bostad och har inte förändrats sedan 
samrådsskedet, med undantag för två områden där högsta antalet våningar 
har sänkts, se punkt nedan. Om byggrätten i området närmast hamnen istäl-
let nyttjas helt eller delvis för handel i bottenvåning, parkeringshus eller 
centrumändamål så minskar byggrätten för bostad. Därtill tillkommer 
byggrätt för skola/förskola (som också medger bostäder om skola inte 
skulle behövas), parkeringshus, besöksmål vid stranden samt handel/kontor 
vid Ullebergsleden.  
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• Justeringar i planområdesgränsen baserat på föreslagen trafikplats vid Ull-
lebergsleden i detaljplan för norra Zakrisdal innebär mindre justeringar av 
byggrätten inom området för handel och kontor.  

• Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats. 

• En skötselplan ska upprättas för den naturmark som inte omfattas av fram-
tida skydd genom biotopskydd eller naturreservat. Planbeskrivningen 
kompletteras.  

• Planbestämmelsen PARK1 ändras till ”Anlagd park, mindre byggnad på to-
talt 150 m2 får uppföras”.  

• Planbestämmelserna avseende vattenområden förtydligas så att bad-/och 
båtbryggor skiljs åt.  

• Plankartan kompletteras med fler nätstationer för el. Preciseringen ändras 
till E3 ”Teknisk anläggning, tele- och transformatorstation”.  

• Förslag till upphävande av strandskydd inom naturmark tas bort, med un-
dantag för ett mindre naturområde söder om den föreslagna skoltomten där 
fördröjning av dagvatten behöver anläggas.  

• Preciseringen av användningen C1N1 ändras till ”Lokal för kulturella än-
damål, friluftslivets syften, service eller samlingslokal”. Planbeskrivningen 
kompletteras med en beskrivning av syftet med bestämmelsen.  

• Planbestämmelsen avseende dagvattenfördröjning inom kvartersmark har 
justerats.  

• Högsta antalet våningar för de två småhusområdena har ändrats, med tre 
våningar mot gatan och i övrigt två våningar.  

• En generell bestämmelse ”Ej bilparkering i källare eller markplan av hu-
vudbyggnad för bostad eller centrum” har lagts till.  

• Trafikmängderna och bullerberäkningarna inom planområdet har setts 
över.  

• Bostadsområdet med flerbostadshus längst söderut har kompletterats med 
två ytor med markanvändningen bostäder, centrum och/eller parkeringshus 
(BCP1). De har även kompletterats med bestämmelser avseende våningsan-
tal, källare och andel hårdgjord yta. Ytan som i samrådshandlingen endast 
var avsedd för parkeringshus har därmed tagits bort. Syftet är att ge möj-
ligheten att skapa två mindre parkeringshus som kan kombineras med cent-
rumändamål eller bostäder. För bostäderna har en bestämmelse avseende 
bullernivå vid fasad lagts till (m1). 

• Byggrätterna för parkeringshus och pumpstationer för spillvatten har juste-
rats.  

• Gestaltningsprogrammet har kompletterats med utformning av parkerings-
husen. Planillustrationerna har justerats så att de överensstämmer med den 
nya planutformningen avseende småbåtshamn.  

Synpunkter som inte har tillgodosetts efter samrådet 

Länsstyrelsen gör bedömningen att strandskyddsupphävandet bör begränsas för att 
planen inte ska bli föremål för prövning enligt plan- och bygglagen. Vissa juste-
ringar av förslaget har gjorts och motiveringar till upphävandet har förtydligats, se 
kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

Nedanstående synpunkter har inte tillgodosetts inför granskningen av detaljplanen: 

• Vänerns fiskarförbund anser att uppväxtområdet för ål inte får förstöras. 
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• Svenska insjöfiskarenas centralförbund (på uppdrag av en medlem) anser 

att det är olämpligt att förstöra uppväxtområden för ål i Vänern.  

• Ancore 48 AB/ICA Fastigheter AB, OK Värmland Fastighets AB och 
Eurocommercial Properties Sweden AB anser att föreslagen sträckning av 
gatan mellan planområdet och Bergviks köpcenter inte kan accepteras samt 
att mer trafik inte kan tillföras Hultsbergsmotet innan ny trafikplats på E18 
har anordnats.  

• Bergvik Köpcenter HB anser att ingen ny gatuanslutning mellan köpcentret 
och planområdet kan tillkomma förrän Hultsbergsmotet har avlastats.  

• Naturskyddsföreningen anser att området helt bör undantas från exploate-
ring på grund av höga naturvärden. De anser även att strandskyddet inte 
ska upphävas.  

• Föreningen Skydda skogen anser att ingen exploatering ska ske av området 
som helhet.  

• Bergviks stugförening anser att området väster om kraftledningen inte ska 
bebyggas och att strandskyddet inte ska upphävas.  

• Ett antal boende längs Frykmans väg anser att skogen ska bevaras och att 
strandskyddet inte ska upphävas.  

• Boende på Zakrisdalsudden avstyrker exploateringen.  

 

Synpunkter som inte har tillgodosetts från planprogrammet 

Förslaget till detaljplan utgör endast ett delområde av planprogrammet, första etap-
pen. Nedan tas endast de synpunkter som berör aktuell detaljplan med, övriga kvar-
stående synpunkter hänvisas till nästkommande etapper. Förslaget till detaljplan 
har i vissa avseenden ändrats från planprogrammet och därmed bedöms vissa av de 
kvarstående synpunkter som redovisats i planprogrammets samrådsredogörelse inte 
längre som kvarstående synpunkter. Nedanstående punkter har inte tillgodosetts i 
aktuellt planförslag. Synpunkterna är kommenterade i planprogrammets samråds-
redogörelse.  

• Naturskyddsföreningen ansåg att planförslaget totalt förutsätter en alltför 
stor exploatering av Grundviken och att kommunen snarare borde bygga i 
de delar av centrala Karlstad som är lämpliga för byggnation där marken 
redan är ianspråktagen för andra ändamål som industrimark mm. Natur-
skyddsföreningen motsatte sig utbyggnadsplanerna för södra Grundviken 
och fann det högst olämpligt med den föreslagna hamnnära bebyggelsen, 
eftersom området är klassat som riksintresse för friluftsliv enligt miljöbal-
ken och 300 meters strandskydd gäller.  

• Tain Swedish Property AB ansåg att småbåtshamnen ska lokaliseras längre 
in i viken mellan Grundviken och Zakrisdal samt att båtupplag kan anvisas 
till skyddszonen intill kraftledningsgatan. De skrev även att de tilltalas av 
idén med spänger och bryggor genom orörd natur, men menar att dessa 
ytor måste avgränsas på mindre delar i syfte att öka tryggheten samt att ge 
parkrummet i dalgången (längs bäcken) en tydlig visuell koppling till Vä-
nern. På så sätt skulle även Grundviken och Zakrisdal bättre knytas sam-
man till en stadsdel.  

• Fastighetsägarna till två fastigheter inom Bergviks villaområde ansåg att 
det utökade strandskyddet skulle vara kvar samt att ett naturområde mellan 
befintlig och ny bebyggelse inte skulle understiga 100 meter. De ansåg 
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även att fler villatomter var nödvändiga samt att en badplats skulle förläg-
gas längst in i viken.  

• En fastighetsägare inom Bergviks villaområde anser att skogsområdet mel-
lan befintlig och ny bebyggelse bör vara 200 meter eller bredare samt att 
Grundviken främst bör bestå av villor. Bebyggelsen närmast Bergviks vil-
laområde bör enbart bestå av villor.  

• En fastighetsägare inom Bergviks villaområde framförde synpunkter om 
att skogen i ”triangeln” mellan Bergviks villaområde, kraftledningen och 
den befintliga grusvägen som ansluter till Frykmans väg skulle bevaras.  

• Ytterligare en fastighetsägare inom Bergviks villaområde tycker att skogen 
i ovan nämnda ”triangel” ska bevaras. Fastighetsägaren vill att antalet pla-
nerade lägenheter ska minskas till förmån för den befintliga skogen och ett 
humanare bostadsområde samt att ett större antal villatomter ska erbjudas.  

• En fastighetsägare inom Bergviks villaområde framförde synpunkter om 
att skogsområdet mellan befintlig och ny bebyggelse inte skulle understiga 
100 meter samt att en badplats skulle lokaliseras längst in i viken mellan 
Grundviken och Zakrisdal.  

• Bergviks stugförening ansåg att skog skulle bevaras i områdets västra delar 
och att avståndet skulle bestämmas i samråd med berörda fastighetsägare. 
De hänvisar även till ovan nämnda ”triangel” av skog och att denna bör 
bevaras. Stugföreningen ansåg även att strandskyddet ska bevaras. De me-
nar vidare att en lägre exploateringsgrad ger ett humanare och mer hållbart 
område samt att ett marknära boende ger en mer naturnära livsstil. De 
uppmanar därför kommunen att minska exploateringsgraden och att istället 
för 5-6 våningar kraftigt öka enfamiljshusen.  

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Planhandlingarna samt miljökonsekvensbeskrivningen 
har justerats enligt kommentarerna nedan och stadsbyggnadsförvaltningen anser där-
med att detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kan ställas ut för 
granskning enligt plan- och bygglagens 5 kap 18 § och miljöbalkens 6 kap 14 §.  

Inkomna yttranden 
Under samrådet har 26 stycken yttranden kommit in enligt nedanstående förteck-
ning. Yttrandena har sammanfattats och kommenterats (med kursiv stil). Några ytt-
randen har grupperats för att underlätta läsförståelsen. Yttrandena under rubriken 
”Yttranden från övriga” har sammanfattats med en punktlista under respektive ytt-
rande, i syfte att förenkla läsbarheten i dokumentet. Yttrandena från Bergviks stug-
förening, föreningen Skydda skogen samt privatpersoner i närområdet bifogas sam-
rådsredogörelsen i sin helhet, bilaga 2. Samtliga yttranden finns tillgängliga i sin 
helhet hos stadsbyggnadsförvaltningen.  

Ancore 48 AB/ICA Fastigheter Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden 

Bergvik Köpcenter HB  

Bergviks stugförening 

Eurocommercial Properties Sweden AB 

Boende på Zakrisdalsudden (1 fastighet) 

Boende längs Frykmans väg (6 stycken fastigheter) – 4 yttranden 

Fortum 
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Föreningen Skydda skogen 

Hammarö kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Karlstads Elnät AB 

Kommunledningskontoret 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Lantämterimyndigheten  

Länsstyrelsen 

Miljönämnden 

Naturskyddsföreningen Karlstad 

OK Värmland Fastighets AB 

Ordförande i handikappföreningarna Karlstad 

Svenska insjöfiskarenas centralförbund 

Teknik- och fastighetsnämnden 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Trafikverket 

Vänerns fiskarförbund 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Lantmäterimyndigheten har ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt 
inget att erinra.  

Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan avseende aspekter 
relaterade till skola och barnomsorg.  

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i ärendet.  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har inget att invända mot gällande de-
taljplaneförslag. Skanovas teleanläggningar påverkas inte av planförslaget.  

Kommunala remissinstanser 

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret är positiva till fortsatt planarbete med nedanstående 
synpunkter.  

Detaljplanen för Katrineberg utgör en mycket viktig del i stadens utveckling och 
Västkust prioriteras också i kommunens översiktsplan 2012 som ett område som 
ska utvecklas som etapp 1 i stadens utbyggnad. Det är ett område som rymmer 
många bostäder i ett attraktivt läge vilket ger ett positivt utslag i kommunens mark- 
och planberedskap. Det skapar också förutsättningar att knyta samman staden väs-
terut mot Vänern, vilket är en utpekad ambition.  

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas enligt ovanstående, under rubriken 
Planens syfte och huvuddrag/Första etappen i en ny stadsdel.  

Detaljplanen inriktas mycket medvetet mot en hållbar stadsutveckling med höga 
ambitioner vad gäller hållbara transporter, bevarande, miljö och gestaltning. Detta 
är mycket positivt och viktigt att säkerställa även i genomförandeskedet. Dessa 
målsättningar bör hanteras i de markavtal som kommunen skriver med kommande 
markägare för att försäkra sig om att intentionerna genomförs som det är planerat. 
Den naturnära profilen bör genomsyra hela plan-, exploaterings- och genomföran-
deprocessen.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i vikten av att den naturnära-
profilen får genomsyra hela plan-, exploaterings- och genomförandeprocessen. Det 
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är dock inte möjligt att reglera detta fullt ut i detaljplanen. Dessa frågor ska även 
hanteras i ett hållbarhetsprogram som tas fram i samverkansprojektet mellan 
kommunen och deltagande exploatörer. Hållbarhetsprogrammet ska tillsammans 
med detaljplanen och gestaltningsprogrammet konkretisera hur visionen om ett 
område med natur- och miljöprofil ska uppnås. Hållbarhetsprogrammet ska sedan 
fastställas i kommande genomförandeavtal mellan kommunen och framtida exploa-
tör (även eventuella exploatörer som inte deltar i samverkansprojektet). Kapitlet 
Genomförande i planbeskrivningen förtydligas avseende områdets natur- och mil-
jöprofil.   

Det är mycket positivt med flerbostadshus i det mest attraktiva läget mot Vänern. 
Ur en social synvinkel bidrar det till att öka tillgången till de attraktiva vattenområ-
dena och Vänern för en bredare grupp av invånare. Det ökar också möjligheten att 
området upplevs som tillgängligt och öppet för allmänheten, vilket är en viktig pa-
rameter vad gäller målsättningen att knyta Karlstad närmare Vänern.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i de sociala värdena be-
skrivna ovan. Konsekvensbeskrivningen förtydligas avseende dessa aspekter.  

Tanken att ”ställa hus mitt i naturen bland träden” är en spännande lösning som bör 
utvecklas vidare. För att säkra upp såväl genomförande som långsiktig förvaltning 
bör gestaltningsprogrammet säkras upp dels i markavtal med exploatören och dels i 
detaljplan med bestämmelser om förbud mot trädfällning.  

Kommentar: Den fördjupade naturinventeringen som utförts för de ytor som före-
slås för exploatering visar att de flesta värdefulla arter som hittats är beroende av 
döende eller död ved. Dessa bedöms inte möjliga att spara inom bostadsbebyggel-
sen. I övrigt är det svårt att peka ut särskilda träd som ska sparas genom en plan-
bestämmelse, då gården, bebyggelsen och ett eventuellt bevarande av vegetation 
bör utformas till en helhet. Samtidigt har stora ytor naturmark sparats inom plan-
området och de ytor som föreslås för exploatering behöver hålla en relativt hög 
exploateringsgrad för att utvecklingen ska bära sig ekonomiskt.  

I arbetet med hållbarhetskontrollplanen (markanvisningsavtalet) förs istället en 
diskussion om att samråd ska ske mellan exploatören och kommunen före plane-
ring och projektering av kvartersmarken avseende vad som kan bevaras av natur-
miljön och befintlig vegetation, med syfte att få till en bra helhet.  

Hur samordningen översiktligt ska ske med kommande planeringsetapp för Zakris-
dals industriområde bör redovisas som en del i granskningsförslaget.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av förhållandet 
(utbyggnadsordning) mellan Katrineberg (Grundviken) och Zakrisdal. Det är 
framför allt trafiklösningen vid Ullebergsleden som blir beröringspunkten mellan 
dessa två första etapper av Grundviken och Zakrisdal. 

Avsikten att erbjuda kollektivtrafikförsörjning redan från början i området är 
mycket positivt och en viktig förutsättning för att ändra invanda resmönster i sam-
band med att ett nytt område byggs ut. En av de bärande principerna i översiktspla-
nen är ”planering för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa”. 
Av den anledningen är det angeläget att projektet formas kring det av kommun-
fullmäktige beslutade BRT-stråket. Parallell planering för att möjliggöra kollektiv-
trafikförsörjning till Katrineberg från början bör därför prioriteras. Detta tillsam-
mans med en utbyggnad av ett högklassigt och tryggt gång- och cykelnät kan bidra 
till att lyckas med ambitionen om hållbara transporter.  

Kommentar: Kollektivtrafiken är tänkt att lösas genom att stadsbusslinje nr 1, som 
idag har sin ändhållplats vid Bergviks köpcenter, fortsätter söderut längs anslut-
ningsgatan från Bergviks köpcenter och vidare till bostadsområdet vid småbåts-
hamnen (inom planområdet). Det är därför viktigt att denna gata byggs ut i ett ti-
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digt skede så bussen kan trafikera området redan från första inflyttning. Genomfö-
randedelen i planbeskrivningen förtydligas med denna uppgift.  

Ovanstående beskrivna kollektivtrafiklösning kommer att utgöra ett komplement till 
BRT-stråket samt vara en del av den slutgiltiga lösningen för hela Grundviken. 
BRT-stråket är tänkt att passera strax norr om bebyggelsen inom planområdet, 
mellan Zakrisdals företagscentrum och Bergviks handelsområde. Bebyggelsen 
inom planområdet påverkas därför inte av BRT-stråket. Planområdet kan följaktli-
gen kollektivtrafikförsörjas utan BRT-stråkets genomförande, även om det givetvis 
är en starkt bidragande faktor till att ambitionerna om hållbara transporter lyckas. 
Planbeskrivningen kompletteras med en kort beskrivning av BRT-stråket.  

Kommunen har under 2008 låtit göra en trafiksimulering för att studera hur olika 
utbyggnadsalternativ inom kommunen påverkar trafikbelastningen i olika avsnitt 
av trafiknätet. Den visar bl a att Ullebergsleden i kopplingen till Hultsbergsmotet är 
en kritisk punkt för i stort sett samtliga alternativ. Vid full utbyggnad inom Väst-
kust och Jakobsberg kommer belastningsgraden i Hultsbergsmotet att vara nära 1,0 
vilket innebär att framkomligheten tidvis kan bli ytterst begränsad. När kommande 
etapper av området byggs ut pekar planen på att det kan finnas ett behov av ett nytt 
mot som avlastar Hultsbergsmotet från biltrafik. Den långsiktiga planeringen av ett 
ev nytt mot till Bergvik/Eriksberg bör inte hindra framdriften av denna detaljplan. 
Kommunledningskontoret vill dock samtidigt trycka på att det är en förutsättning 
att alla inblandade parter samverkar och driver på utvecklingen för att klara mål-
sättningen kring hållbara transporter.  

Kommentar: En ny trafikanalys för de västra delarna av Karlstad har utförts 
(Ramböll, 2014-04-14). Denna analys bekräftar ovanstående resonemang. Enligt 
beräkningarna närmar sig Bergviksrondellen sitt kapacitetstak vid ett fullt utbyggt 
Västkust, under förutsättning att vissa åtgärder har gjorts i både Körkarlsrondel-
len och Bergviksrondellen innan dess. Den diskuterade trafikplatsen vid Berg-
vik/Eriksberg är ett sätt att mer långsiktigt avlasta Hultsbergsmotet.  

 

Miljönämnden 

Miljönämnden konstaterar att det inte är vanligt att ha en lösning på dagvattenfrå-
gan så här tidigt i planprocessen, men att det bör förekomma oftare i den fysiska 
planeringen.  

De planerade pumpstationerna för spillvatten ska placeras på en höjdnivå som kla-
rar 200-årsnivån från Vänern. Vid strömavbrott och utan reservkraft kan konse-
kvensen bli att spillvatten behöver bräddas till Vänern. Miljönämnden anser att en 
åtgärdsplan i händelse av ett eventuellt strömavbrott tas fram och som finns klar att 
användas när ledningar och pumpstationer är färdiga att tas i bruk.  

Kommentar: Genomförandet kompletteras med att en åtgärdsplan avseende ett 
eventuellt strömavbrott ska tas fram.  

Miljönämnden anser att planbeskrivningens resonemang gällande cykelvägar och 
cykelparkeringar är positivt och att en cykelparkeringsnorm redovisas (planbe-
stämmelse). Enligt förslaget är cykelparkeringsnormen 2,25 cpl/lgh utomhus i nära 
anslutning till bostadens entré och 2,0 cpl/lgh i förrådsutrymme (i anslutning till 
bostaden). Miljönämnden anser att normen för förrådsutrymme bör ökas till 3,0 
cpl/lgh. I förrådsutrymmena ställs ofta både barnvagnar och cykelkärror.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny parke-
ringsnorm, som är på remiss under våren 2014. I förslaget föreslås 2,0 cpl/lgh i 
förrådsutrymme och därför ligger förslaget kvar även i detaljplanen.  

Enligt förutsättningarna ska kollektivtrafik finnas utbyggt från början, för att ge ett 
hållbart transportalternativ till egen bil. Innebär det att även hamnområdet kommer 
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att kunna försörjas med kollektivtrafik från början? Området med bad, hamn, re-
staurang mm blir sannolikt en viktig målpunkt för besökare även utanför Grundvi-
ken.  

Kommentar: En uttalad ambition från kommunen är att kollektivtrafiken ska finnas 
utbyggd från början för att skapa goda resvanor. Särskilt viktigt bör detta vara för 
att etablera goda resvanor i vardagen (till och från arbete mm) även om det förstås 
är mycket positivt att även besöksmålen går att nå med kollektivtrafik redan från 
början. På så sätt skulle friluftsområdena och besöksmålen tillgängliggöras för en 
större del av allmänheten. Detaljplanen styr dock inte områdets kollektivtrafikför-
sörjning utan kan endast möjliggöra för att kollektivtrafiken ska kunna ta sig till 
området. En förutsättning för detta är att gatan från Bergviks handelsområde 
byggs i ett tidigt skede av detaljplanens genomförande.  

Avsnittet om avfall bör utvecklas något med tanke på om inriktningen för området 
ska vara fastighetsnära insamling och sortering och/eller insamling på allmän plats 
osv.  

Kommentar: Ett avsnitt om avfallshantering läggs till i planbeskrivningen. Avfalls-
hanteringen är avsedd att hanteras på kvartersmark för bostäder. Om det i framti-
den uppstår ett behov av en allmän återvinningsstation föreslås den lokaliseras till 
”centrum” av Grundviken (framtida etapper), där fler människor passerar.  

Trädfällningsförbud gällande träd som anses värdefulla att bevara ska upprättas.  

Kvarvarande biologiskt värdefulla områden ska skyddas genom biotopskydd 
och/eller naturreservat.  

Kommentar: Planförslaget har anpassats och kompromissats utifrån både natur-
värden och exploateringsintressen. De mest värdefulla naturområdena har till stor 
del bevarats som naturmark. Förslaget är att dessa värdefulla naturområden ska 
skyddas ytterligare med biotopskydd eller naturreservat. De flesta arter som har 
hittats under den fördjupade naturinventeringen (inom de ytor som ska exploate-
ras) är beroende av döende eller död ved. Döende eller döda träd (stående, lig-
gande, högstubbar etc) bedöms vara svåra att spara inom ett bostadsområde. Dö-
ende träd anses ofta utgöra en risk av människor som bor i närheten. Som kompen-
sation skulle istället de döda träden kunna flyttas till lämplig miljö inom bevarat 
naturområde alternativt nya miljöer skapas. Inom parkmark ska hänsyn tas till 
värdefulla träd. Inom både park- och naturmark kan vissa träd friställas så att 
solexponeringen ökar, eftersom detta gynnar flera av de värdefulla arterna. Sköt-
selplan ska upprättas för den naturmark som inte skyddas genom naturreservat el-
ler biotopskydd. Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen komplette-
ras avseende skötselplanen. 

Hänsyn ska tas till ålen och dess livsmiljö vid utformning av småbåtshamnen.  

Kommentar: Efter samrådet har Sweco utfört en grovprojektering avseende små-
båtshamnen i syfte att minimera påverkan på ålarna. För att minska behovet av 
muddring och därigenom minska påverkan föreslås ett nytt läge av hamnen, väster 
om de befintliga pirarna. En utvidgning (och/eller underhåll) av pågående hamn-
verksamhet innebär dock vissa konsekvenser för ålarna oavsett utformning.  

Information till boende och besökare bör ges genom t ex informationsskyltar om 
biologiska värden och strukturer i området, för att minimera risken att skogen ”stä-
das”.  

Uppföljning av detaljplanens intentioner i projekteringen och byggskedet, t ex ge-
nom en kvalitetsansvarig.  

Kommande genomförandeavtal ska behandla en konkretisering av bevarande- och 
skötselplaner för områdets naturvärden, krav på försiktighet och skyddsåtgärder in-
för byggnation.  
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Respektive entreprenör ska upprätta en miljöplan, som ska ange vilka försiktig-
hetsåtgärder som ska vidtas för att minimera påverkan på naturvärden.  

Kommentar: Åtgärderna finns beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen som hör 
till detaljplaneförslaget. Ingen av de föreslagna åtgärderna kan dock regleras ge-
nom planbestämmelser utan hänvisas till genomförandeskedet.  

Teknik- och fastighetsnämnden 

Sträckningen av lokalgatan till Bergviks köpcentrum bör till kommande gransk-
ningsförslag av detaljplanen få en permanent lösning med samma genomförandetid 
som den resterande planen.  

Kommentar: Någon annan lösning för lokalgatans sträckning har inte hittats och 
den ligger därför kvar i samma läge.  

Slutlig utformning av bebyggelse och anläggningar ska ske i samråd med ekolog. 
De bostäder som planeras inom områden med höga naturvärden ska få en utform-
ning med parkmark runtomkring, med syftet att spara buffertzoner mot nyckelbio-
toper.  

Kommentar: Buffertzoner inom naturmark har sparats mot de flesta av nyckelbio-
toperna inom området.  Att planlägga för parkmark runt de bostäder som planeras 
inom nyckelbiotop bedöms inte som lämpligt. Det skulle innebära antingen att ex-
ploateringen måste minska (vilket inte bedöms möjligt med hänsyn till ekonomin 
för projektets genomförande) eller att ytterligare naturmark med höga värden be-
höver tas i anspråk för att anlägga parkmark. För den ena nyckelbiotopen (väster 
om kraftledningen) finns en planbestämmelse som reglerar sparandet av natur-
mark på kvartersmarken.  

Trädfällningsförbud gällande träd som anses värdefulla att bevara ska upprättas.  

Hänsyn ska tas till ålen och dess livsmiljö vid utformning av småbåtshamnen.  

Kvarvarande biologiskt värdefulla områden ska skyddas genom biotopskydd 
och/eller naturreservat.  

Kommande genomförandeavtal ska behandla en konkretisering av bevarande- och 
skötselplaner för områdets naturvärden, krav på försiktighet och skyddsåtgärder in-
för byggnation.  

Information till boende och besökare bör ges genom t ex informationsskyltar om 
biologiska värden och strukturer i området, för att minimera risken att skogen ”stä-
das”.  

Uppföljning av detaljplanens intentioner i projekteringen och byggskedet, t ex ge-
nom en kvalitetsansvarig.  

Respektive entreprenör ska upprätta en miljöplan, som ska ange vilka försiktig-
hetsåtgärder som ska vidtas för att minimera påverkan på naturvärden.  

Kommentar: Se kommentar till miljönämndens yttrande ovan.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Byggnaden för parklek bör vara 200 m2 varm yta + 200 m2 kall yta för förråd.  

Kommentar: Parkytorna inom planområdet är relativt små i förhållande till antalet 
bostäder. Trycket på dessa parker kan därför förväntas bli högt och ska även 
rymma fria ytor, lugnare platser, dagvattenanläggningar mm. Därför hänvisas en 
större anläggning för parklek till parkstråket längs Grundviksbäcken (utanför 
planområdet), om detta behov finns. Där blir läget mer centrerat i Västkust och lätt 
att nå för en stor andel människor. Planbestämmelsen ändras till ”Anlagd park, 
mindre byggnad på totalt 150 m2 får uppföras” (PARK1).  
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Yta för spontanidrott bör vara betydligt större om den ska kunna nyttjas för bränn-
boll, åtminstone 40 x 60 m. Ytan 20 x 40 m fungerar som en yta för fotboll som-
martid och is på vintern.  

Kommentar: Yta för brännboll (40 x 60m) kan eventuellt rymmas inom planområ-
det (parkmark), beroende på hur dagvattenanläggningar mm anläggs. Sådana ytor 
skulle kunna samordnas så att de öppna gräsytorna ibland får översvämmas (s.k. 
mångfunktionella ytor). Större ytor för spontanidrott kan även hänvisas till det 
kommande parkstråket längs Grundviksbäcken (framtida etapp). Planbeskrivning-
en justeras enligt detta resonemang.  

För område W2 är det olämpligt att blanda badbryggor med båtar för tillfällig angö-
ring.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i ovanstående. Planbestäm-
melserna avseende vattenområden förtydligas så att bad-/och båtbryggor skiljs åt.  

 

Karlstads Elnät AB 

Karlstads Elnät AB önskar att avstyckning görs för ytterligare 3 st nätstationer 
inom planområdet (i samrådshandlingen finns endast 1). Normalt räcker det med 
5x6 m. Förslag till placeringar är bifogat yttrandet. Nytt elnät ska läggas invid 
lokalgata/GC-väg och matas från Karlstads västra mottagningsstation (KVM).  

Karlstads Stadsnät avser att bygga, ansluta sitt nät till Katrineberg.  

Kommentar: Plankartan kompletteras enligt ovanstående önskemål, med en liten 
justering i läge för den norra nätstationen då planområdets gräns har justerats.  
Planbeskrivningen kompletteras med information avseende elnät och stadsnät.  

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Planförslaget har enligt länsstyrelsens bedömning höga gestaltningsmässiga ambit-
ioner och ligger i linje med de principer som lagts fast i översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan och program. Däremot är den föreslagna exploateringsgraden väsent-
ligt högre än vad som tidigare redovisats.  

Kommentar: Föreslagen byggrätt för bostäder enligt plankartan är 75 700 kvm. 
Om byggrätten i området närmast hamnen istället nyttjas helt eller delvis för han-
del i bottenvåning, parkeringshus eller centrumändamål så minskar byggrätten för 
bostäder. Utöver denna byggrätt tillkommer byggrätt för skola/förskola (som också 
medger bostäder om skola inte skulle behövas), parkeringshus, besöksmål vid 
stranden samt handel/kontor vid Ullebergsleden. Med en uppskattning av 100 kvm 
per bostad (inklusive trapphus, tvättstuga, förråd mm) skulle 75 700 kvm innebära 
cirka 750 bostäder. Typ av bostad samt storlek av lägenhet/hus påverkar antalet 
bostäder. Om inte byggrätten nyttjas fullt ut för bostäder eller om det byggs stora 
lägenheter ryms färre bostäder. En uppskattning av antalet bostäder är därför för-
knippat med en osäkerhet då varken typ eller storlek av bostad regleras i detalj-
planen. Den fördjupade översiktsplanen avseende Västkust föreslår 1200-1700 bo-
städer inom Grundviken. Den aktuella detaljplanen för Katrineberg utgör första 
etappen inom Grundviken och är i sig inget förslag till att utöka exploateringen 
inom Grundviken som helhet.  

Strandskydd 

Länsstyrelsen bedömer att skälet p.3 (angeläget allmänt intresse) är godtagbart för 
upphävande av strandskyddet, då stadsutveckling och bostadsbyggande är högt pri-
oriterade och kan anses utgöra grund för skälet angeläget allmänt intresse.  
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Länsstyrelsen ser inget skäl eller behov av att upphäva strandskyddet inom allmän 
platsmark för NATUR och PARK.  

Kommentar: Förslag till upphävande av strandskydd inom naturmark tas bort från 
plankartan. Delar av denna naturmark ligger redan idag avskild från strandlinjen 
genom avskärmande bebyggelse, varför bedömningen gjordes att strandskyddet är 
inaktuellt. I planförslaget har ändå föreslagits att naturen ska sparas och eventu-
ellt skyddas genom andra skydd, såsom naturreservat eller biotopskydd, och för-
ändringen utgör därför ingen principiell förändring av planförslaget. Plankartan 
justeras, med undantag för ett mindre naturområde söder om den föreslagna skol-
tomten där fördröjningsdamm för dagvatten behöver kunna anläggas (se dagvat-
tenutredningen).  

Stadsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens bedömning att stadsutveckling 
och bostadsbyggande är högt prioriterade och utgör grund för skälet ”angeläget 
allmänt intresse” vid upphävande av strandskyddet. Enligt plan- och bygglagens 2 
kap 7 § ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områ-
den med sammanhållen bebyggelse finns gator och vägar, torg, parker och andra 
grönområden, lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse och möjlig-
heter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. Stadsbygg-
nadsförvaltningen bedömer att inom en ny stadsdel för cirka 1500 människor är 
det av största vikt att säkerställa att det finns plats för parker, lek, motion och an-
nan utevistelse, för att skapa attraktiva och trivsamma boendemiljöer. Anlagda 
parker kan erbjuda annan typ av utevistelse än t ex skogen inom området och för-
utsätter att exempelvis bollplaner, lekplatser mm kan anordnas. Sådana platser bör 
dessutom ligga inom allmän mark (istället för på privata gårdar) för att vara till-
gängliga för allmänheten. Inom parkmark ska också dagvattenmagasin anordnas 
med syfte att fördröja dagvattnet och på så sätt skydda Kattfjorden som ytvatten-
täkt för Karlstads och Hammarös dricksvatten. Ovan nämnda åtgärder bedöms 
vara nödvändiga för att skapa en hållbar stadsutveckling. Anläggningar som dag-
vattendammar, lekplatser, bollplaner mm innebär en stor påverkan på det växt- 
och djurliv som idag finns på platsen och detaljplanen behöver säkerställa att 
dessa åtgärder går att genomföra. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att anläg-
gandet av park är en naturlig följd av stadsutveckling och bostadsbyggande och 
därför ryms inom skälet ”angeläget allmänt intresse”. Planbeskrivningen komplet-
teras med ovanstående motivering.  

Preciseringen för områden betecknade med C1N1 bör begränsas ytterligare. Läns-
styrelsen bedömer att ”spa” och ”föreningsstuga” bör tas bort, då det inte kan ute-
slutas att sådana verksamheter får en privatiserande verkan inom strandområdet.  

Kommentar: Preciseringen för bestämmelsen C1N1 ändras till ”Lokal för kulturella 
ändamål, friluftslivets syften, service eller samlingslokal”. Planbeskrivningen för-
tydligas avseende syftet med bestämmelsen.  

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att planförslaget kommer att påverka 
ålens livsvillkor, dock saknas en beskrivning av påverkan på övriga fiskarter i om-
rådet (t ex gädda).  

Kommentar: Risk för betydande miljöpåverkan har bedömts finnas när det gäller 
ålens livsmiljö och denna har därför beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Handlingen kompletteras med en översiktlig beskrivning av övriga fiskarter under 
limniska naturvärden.   

Att ytterligare exploatera vattenområdet i viken kommer sannolikt påverka ålen i 
fortsatt negativ riktning. Planförslaget kan innebära att ett viktigt existerande habi-
tat helt försvinner. I planhandlingen anges att en utbyggnad av främst småbåtsham-
nen skulle kunna påverka ålens livsmiljö på ett mycket negativt sätt. Länsstyrelsen 
anser att det är olämpligt med denna typ av exploateringsföretag, med hänvisning 
till att projektet kan strida mot den svenska ålförvaltningen utifrån åtaganden som 
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Sverige gjort i EU. Det räcker inte enligt länsstyrelsen att konstatera att kompensat-
ionsåtgärder kan komma behövas, utan konkreta förslag bör redovisas. Först då går 
det att ta ställning till om förslaget är genomförbart och att ålens status inte kom-
mer påverkas av planförslaget. Med hänvisning till ovanstående ifrågasätter läns-
styrelsen lokaliseringen av småbåtshamn och bryggområden med hänvisning till 
fiskevårdsfrågor. Länsstyrelsen bedömer att ett upphävande av W1 och W2 är 
olämpligt med hänsyn till påverkan på naturmiljön.  

En småbåtshamn av den storlek som redovisas i planförslaget är tillståndspliktig 
vattenverksamhet.  

Kommentar: Efter samrådet har en grovprojektering av småbåtshamnen utförts av 
Sweco i syfte att minimera påverkan på ålens livsmiljö. Resultatet har arbetats in i 
miljökonsekvensbeskrivningen. För att undvika behovet av muddring och därige-
nom minska påverkan på ålen föreslås ett nytt läge av småbåtshamn (väster om de 
befintliga pirarna), tillsammans med de befintliga pirarna. Plankartan ändras. En 
ny vågbrytare behöver i detta läge anläggas väster om småbåtshamnen, intill den 
föreslagna badplatsen. Hamnutbyggnaden kan rymma ca 180 båtplatser av varie-
rande storlek. De båda lägena för småbåtshamn behöver förbindas med ett gångs-
tråk från torget.  

Inom vattenområdet finns redan en befintlig småbåtshamn och planen möjliggör 
därför en utvidgning av pågående verksamhet. Även ett underhåll av denna befint-
liga småbåtshamn (så som muddring, borttagning av vass mm) påverkar ålarnas 
livsmiljö. På andra sidan viken finns dessutom en relativt nyanlagd småbåtshamn 
som både har planlagts och har tillstånd för vattenverksamhet. Anläggandet av 
denna hamn samt tillförsel av ytterligare båttrafik har förmodligen också påverkat 
ålarnas livsmiljö. Sammantaget är viken redan i dagsläget en påverkad miljö och 
utsättningarna av ål har avslutats. Om viken kommer fortsätta att vara en viktig lo-
kal för ålarna även i framtiden, trots att utsättningarna har avslutats, är oklart. 
Dock visar de provfisken som genomförts att ålförekomsten har avtagit.  

Karlstads Kommun har ett stort behov av fler båtplatser. Drygt 400 personer (juni 
2014) står i den kommunala kön för en båtplats i Karlstad. Totalt finns ca 1800 
båtplatser i Karlstads Kommun, varav ca 600 är kommunala platser. Det har på 
senare år byggts ett stort antal privata enskilda bryggor på kommunens mark (ca 
170 st), de allra flesta utan markägarens tillstånd eller strandskyddsdispens och på 
platser där det enligt detaljplan ska vara öppet vattenområde. Bryggor som har 
byggts utan tillstånd ska tas bort alternativt kan ansökan om tillstånd hanteras i ef-
terhand. Detta innebär att det kommer att finnas ett behov av att ersätta en stor 
andel av dessa bryggor med nya båtplatser.  

Karlstad är beläget där Värmlands största vattendrag, Klarälven, rinner ut i Sve-
riges största insjö, Vänern. Förutsättningarna för ett vattenanknutet friluftsliv och 
turism är därför goda och det finns ett stort båtintresse. En policy för bryggor på 
kommunal mark har antagits av teknik- och fastighetsnämnden (2013-11-26). Poli-
cyn behandlar bland annat att kommunen ska fortsätta att utveckla Karlstad som 
båtstad, skapa attraktivitet och öka tillgängligheten till såväl älvstränder som Vä-
nerkusten. Handlingsplanen anger som första prioritet att fler båtplatser för 
mindre båtar ska anläggas. Kommunens målsättning är att behovet av båtplatser 
ska kunna tillgodoses. Prioriterade områden i det fortsatta utredningsarbetet är 
Tuvan-Bergholmen, Örsholmen, Kanoten (Inre hamn), Pråmkanalen, Kanoten 
(Tullholmsviken), Katrineberg och Herrön.  

En stor del av kommunens skärgård ligger väster om Hammarö, medan majorite-
ten av småbåtshamnar ligger centralt i staden eller österut (dvs med tillgång till 
skärgården öster om Hammarö). Det finns ingen småbåtshamn i kommunal regi 
(eller föreningsdriven) väster om staden med anslutning mot Vänern, utan båtplat-
serna utgörs av mindre, privata bryggor eller anläggningar för de närboende. 
Olika alternativ och möjligheter att ta sig ut i skärgården (inom olika delar av 
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kommunen) kan tillgodose olika intressen hos stadens invånare och besökare. 
Kommunen ska påbörja ett skärgårdsutvecklingsprojekt tillsammans med grann-
kommunerna där man bl a vill utveckla möjligheterna att ta sig ut i skärgården 
västerut.  

Den västra stranden mot Vänern består till stor del av villabebyggelse mot vattnet; 
Bergviks villaområde, Zakrisdalsudden och Dingelsundet. Inom dessa områden 
bedöms det vare sig möjligt eller lämpligt att anlägga en småbåtshamn som kan 
erbjuda platser för allmänheten (dvs inte enbart för de boende i närområdet), ef-
tersom en sådan anläggning drar med sig vissa krav på omgivningen såsom till-
gänglighet, parkeringar mm. Lämpliga platser som rymmer en sådan anläggning 
även på land kan eventuellt hittas längre västerut, såsom Segerstadhalvön, men då 
förutsätter en sådan lokalisering att de flesta når småbåtshamnen med bil. En loka-
lisering inom planområdet möjliggör för hållbara transporter och hamnen kommer 
att kunna nås både med buss och med cykel. Vid ett fullt utbyggt ”Västkust” kom-
mer en stor andel människor att bo i området (plus de befintliga västra stadsdelar-
na som t ex Gruvlyckan, Bellevue, Zakrisdal), att då kunna erbjuda en småbåts-
hamn vid Vänern skulle stärka möjligheterna att utöva ett aktivt friluftsliv på Vä-
nern (i enlighet med riksintresset för Vänerskärgården) samtidigt som den kan bi-
dra till områdets attraktivitet och en attraktiv stadsmiljö.  

Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående beskrivning av värdet av en 
småbåtshamn samt förtydligande gällande upphävande av strandskyddet inom vat-
tenområdet.  

Dagvatten 

Det framgår inte av planbestämmelsen gällande dagvattenfördröjning om dagvat-
tenanläggningarna avses lösas inom respektive fastighet eller om anläggningarna 
kan anordnas utanför kvartersmarken. Bestämmelsen är svårtolkad och svår att 
kontrollera om den genomförts.  

Kommentar: Dagvattnet ska fördröjas inom kvartersmark. Planbestämmelsen just-
eras.  

I planhandlingarna föreslås att dagvattnet ska avledas till befintliga våtmarker och 
sumpskogar, som enligt miljökonsekvensbeskrivningen innehåller skyddsvärda ar-
ter. Frågan om dagvattnets påverkan på dessa biotoper måste utredas innan beslut 
kan tas om detta är ett lämpligt sätt att hantera dagvatten.  

Det är särskilt viktigt att dagvattenhanteringen sker på ett säkert och ett ur miljö-
synpunkt hållbart sätt med tanke på att området ligger inom det sekundära skydds-
området för Kattfjordens ytvattentäkt.  

Kommentar: Fördröjningsmagasin för dagvattnet ska anordnas både inom kvar-
tersmark och inom parkmark, så att flödet till befintliga våtmarker och sumpskogar 
(som är av nyckelbiotopsklass) förblir oförändrat. Föreslagen exploatering inom 
området medför inte något behov av rening av dagvattnet. Genom att flödet förblir 
oförändrat och inget förorenat vatten tillförs våtmarkerna bedöms inte dagvatten-
hanteringen påverka de skyddsvärda arterna. Planbeskrivningen förtydligas avse-
ende dagvattenhanteringen.  

Åtgärderna för dagvattenhanteringen är satta utifrån syftet att skydda Kattfjordens 
ytvattentäkt och bedöms följa de skyddsföreskrifter som finns för vattenskyddsom-
rådet.  

Trafik 

Länsstyrelsen delar trafikverkets uppfattning om att en trafikutredning bör göras då 
exploateringsgraden har höjts och förutsättningarna för trafiklösningarna har änd-
rats jämfört med tidigare redovisade studier.  
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Kommentar: Planförslaget rymmer cirka 750 bostäder (med antagandet 100 kvm 
per bostad, inklusive trapphus, tvättstuga, förråd mm) och är första etappen av 
Grundviken, som enligt fördjupad översiktsplan för Västkust föreslås innehålla 
cirka 1200-1700 bostäder. Något förslag att öka exploateringen för Grundviken 
som helhet finns inte i dagsläget.  

En trafikanalys har utförts av Ramböll, se kommentarer till Trafikverkets yttrande 
samt summering av trafikanalysen under rubriken ”Sammanfattning”.  

Naturvård 

Inför beslut om ianspråktagande av naturmark för ny markanvändning behöver på-
verkan på skyddade och rödlistade arter utredas. En inventering med fokus på att 
identifiera skyddade och rödlistade arter bör genomföras inom ramen för plane-
ringsprocessen så att frågan om prövning enligt artskyddsförordningen kan aktuali-
seras alternativt uteslutas.  

Kommentar: En fördjupad naturinventering för de ytor som föreslås exploateras i 
samrådshandlingen har genomförts av Skogsstyrelsen. Den rödlistade arten ”Svart 
taggsvamp” påverkas av exploateringen. Ett fynd av arten har gjorts. Eftersom 
svampen bildar mykorrhiza med huvudsakligen gran, inte klarar en hård urgall-
ring av skogen och fyndet har gjorts mitt i området (intill lokalgatan) bedöms det 
vara svårt att anpassa förslaget efter artens förutsättningar. Planbeskrivningen 
kompletteras med ovanstående information.  

Nyckelbiotoperna kommer att ingå i närströvområdet och med tanke på den höga 
exploateringen riskerar de att utsättas för hög belastning. Stor hänsyn bör tas vid 
placering av nya bostadsområden relativt de höga naturvärden som finns i området. 
Länsstyrelsen skulle välkomna en fördjupad analys av exploateringsområdenas in-
verkan på områdets höga naturvärden.  

Kommentar: Förslaget till detaljplan har anpassats och kompromissats mellan de 
höga naturvärden som finns i området samt det stora behovet av att låta staden 
växa västerut mot Vänern. Samtidigt är det viktigt att skapa ett bostadsområde som 
blir attraktivt och trivsamt med en sammanhållen bebyggelse. De mest värdefulla 
naturområdena har till stor del bevarats som naturmark och enligt förslaget ska 
dessa områden skyddas ytterligare genom biotopskydd eller naturreservat. Den 
fördjupade naturinventeringen som tagits fram efter samrådet visar dock att två 
nyckelbiotoper påverkas av förslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras 
med en analys på områdets naturvärden utifrån den nya naturinventeringen.  

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen gör bedömningen att strandskyddsupphävandet bör begränsas enligt 
ovan för att planen inte ska bli föremål för prövning enligt plan- och bygglagen.  

Kommentar: Se kommentar till rubriken Strandskydd.  

 

Trafikverket 

Trafikflöden 

Föreslagen exploatering beräknas generera ytterligare 2500-3000 fordon per dygn. 
Hur flödet till och från området beräknas ske framgår inte ur handlingarna, med det 
är rimligt att anta att merparten av trafiken kommer via Ullebergsleden och i sin tur 
via Hultsbergsmotet/E18. Ytterligare trafik i Hultsbergsmotet på grund av utbygg-
naden av områden som pekas ut i FÖP Västkust riskerar öka på problemen med 
kapacitetsbristen i anslutning till E18. Detta ska sättas i samband med kommunens 
andra planer på en förbindelse mellan Hammaröleden och Ullebergsleden via Ja-
kobsberg för att avlasta Hammaröleden och Karl IX:s gata. Delar av trafiken kan 
istället föras över på det överbelastade motet vid Hultsberg. Med tanke på dessa 
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planer och kommande utbyggnad av området Västkust, är det viktigt att situationen 
hanteras övergripande och sammanhållet. Kommunen har upprättat en trafikplan 
där trafikflöden och konsekvenser av dessa kan belysas ytterligare. Trafikverket 
berörs här i ett fortsatt arbete där E18, Hammaröleden och väg 554 tangeras.  

Kommentar: En trafikanalys för Karlstads västra delar har utförts av Ramböll, se 
även under rubriken ”Sammanfattning”. Syftet med rapporten var att analysera 
och besvara frågor kring vägsystemets förmåga att klara av den trafiktillväxt som 
följer av planerad ny bebyggelse och ny infrastruktur. Beräkningarna visar att 
Hultsbergsmotet närmar sig sitt kapacitetstak först vid ett fullt utbyggt Västkust, 
under förutsättning att vissa åtgärder har genomförts både för Körkarlsrondellen 
och för Bergviksrondellen innan dess.  

Avsteg från FÖP Västkust 

Föreslagen detaljplan innebär en större exploatering än vad den fördjupade över-
siktsplanen för området föreslår. Detaljplanen innehåller inte den föreslagna trafik-
förbindelsen mellan Zakrisdals verksamhetsområde och planområdet som återfinns 
i FÖP:en under etapp 1. Detta förändrar trafikflödet och innebär fortsatt belastning 
på korsningen Ullebergsleden och ny väg till planområdet. Med det i beaktande 
samt kapacitetsbristen i Hultsbergsmotet anser trafikverket att en trafikutredning 
bör göras som visar förväntade trafikströmmar samt kapaciteten i berörda anslut-
ningar. Detta krävs som underlag för att utläsa planens konsekvenser på kringlig-
gande vägnät samt klarlägga konkreta åtgärder som behöver göras inom ramen för 
utvecklingen av Västkust. Ett avtal bör tecknas mellan Karlstads kommun och tra-
fikverket som reglerar ansvarsfrågan gällande konsekvenser av bebyggelseutveckl-
ingen och den ökade trafikbelastningen detta för med sig för det statliga vägsyste-
met. Även åtgärdsvalstudiernas (se nedan) resultat bör beaktas i kommunens kom-
mande planering.  

Kommentar: Angående exploateringens omfattning se kommentar till länsstyrel-
sens yttrande.   

Enligt ovan nämnda trafikanalys (Ramböll) kommer det största trafikflödet angöra 
planområdet från Ullebergsleden även vid ett fullt utbyggt Grundviken och Zakris-
dal, inklusive den trafikförbindelse som binder dem samman. Beräkningarna visar 
att Hultsbergsmotet närmar sig sitt kapacitetstak först vid ett fullt utbyggt Västkust, 
under förutsättning att vissa åtgärder har genomförts både för Körkarlsrondellen 
och för Bergviksrondellen innan dess. Den diskuterade trafikplatsen vid Berg-
vik/Eriksberg är ett sätt att avlasta Hultsbergsmotet på längre sikt.  

Anslutningar till det statliga vägnätet (E18 mm) behöver utvecklas i takt med att 
staden utvecklas. Detta hanteras i särskild ordning.  

Kollektivtrafik och cykel 

Det är positivt att kommunen i sin planbeskrivning redogör för att planområdet ska 
försörjas med kollektivtrafik från början och har planerat för en struktur som är 
möjlig att försörja med kollektivtrafik. Inte minst med ovanstående problematik är 
det viktigt att kollektivtrafiken blir attraktiv och en naturlig del av resandet. Cykel-
vägar till centrum och Bergvik måste vara attraktiva och gena. Ju fler som väljer 
kollektivtrafik och cykel, desto bättre blir också situationen i de redan i nuläget 
överbelastade trafikplatserna.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i ovanstående.  

Åtgärdsvalsstudier 

Trafikverket kommer under den senare delen av 2013 starta upp en åtgärdsvalsstu-
die (ÅVS) för E18 Genomfart Karlstad. Studien kommer att behandla E18 med 
tillhörande trafikplatser mellan Skutbergsmotet och Universitetsmotet. En andra 
ÅVS för väg 236 och 554 kommer att startas upp i juni 2013 och ska bland annat 
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utreda infartsproblematiken till Hammarö utmed Hammaröleden och Ullebergsle-
den. Karlstads kommun deltar samt delfinansierar denna ÅVS tillsammans med 
Hammarö kommun och trafikverket. ÅVS:en ska resultera i en handlingsplan för 
framtida planering av transporter, trafik och samhällsplanering utmed stråken och 
bör därför ge en inriktning på arbetet i aktuell detaljplan.  

Kommentar: Tillgängligheten för trafik mellan Hammarö och E18 kommer att på-
verkas av en utbyggnad inom planområdet, genom ytterligare trafik som tillkom-
mer till Ullebergsleden. Utformningen av anslutningen till Ullebergsleden har be-
lysts särskilt i trafikanalysen från Ramböll, där framkomligheten längs Ullebergs-
leden har varit en av aspekterna. Förslaget är att trafikplatsen utformas som en 
cirkulationsplats för att samla alla utfarter i en gemensam lösning. Trafikplatsen 
hanteras i detaljplanen för Norra Zakrisdal. I detaljplanen för Katrineberg möjlig-
görs en anslutning av lokalgatan till Ullebergsleden (som ersätter den befintliga 
anslutningen mot kvarteret Riksdalern).  

Yttranden från övriga 

Hammarö kommun 

• Framkomligheten på Ullebergsleden måste säkerställas 

Ullebergsleden är viktig för Hammarö kommun då mycket tung trafik passerar den 
vägen på väg till industrier inom Hammarö. Hammarö kommun ser inte att den 
tunga trafiken är något som kommer minska i framtiden och det är därför ytterst 
angeläget att framkomligheten på Ullebergsleden säkerställs. Hammarö kommun 
har observerat att en rondell i detta läge skulle innebära tre rondeller på en ganska 
kort sträcka. Hammarö kommun skulle av denna anledning vilja se en konsekvens-
beskrivning över detta där möjligheten till annan lösning ses över.  

Kommunstyrelsen i Hammarö kommun har även beslutat att handlingarna i ärendet 
ska skickas över till Stora Enso för kännedom.  

Kommentar: Ambitionen är att skapa en trafikplats som kombinerar god framkom-
lighet för genomfartstrafiken med en gata av stadsmässig karaktär, eftersom Ulle-
bergsleden kommer att införlivas i stadsbebyggelsen mer och mer i framtiden. Van-
liga tre- och fyrvägskorsningar har inte tillräcklig kapacitet för att klara framtida 
bebyggelseutveckling och ett planskilt trafikmot bedöms inte uppfylla kraven på 
stadsmässig karaktär för framtida boende inom området. Planområdets gräns har 
justerats och trafikplatsen hanteras i detaljplanen för norra Zakrisdal. I detaljpla-
nen för Katrineberg möjliggörs en anslutning av lokalgatan mot Ullebergsleden 
(som ersätter den befintliga anslutningen vid kvarteret Riksdalern). Denna tre-
vägskorsning fungerar i en första etapp men måste så småningom byggas om till en 
större trafikplats.  

 

Fortum 

• Ledningar som korsar kraftledningen måste förläggas så de klarar 
tunga maskiner 

Fortum äger 130-kV-ledningarna och ledningarna är tryggade av ledningsrätt. En-
ligt samrådsförslaget kommer vatten- och spillvattenledningar att korsa Fortums 
ledningar. Vattenrören måste förläggas på ett sådant djup att de inte riskerar att 
skadas då Fortum använder tunga maskiner för exempelvis röjning eller annat un-
derhåll av kraftledningarna.  

Anläggningarna ska vara utförda så att de inte tar skada av förekommande fel-
strömmar vid jordfel.  

Ledningarna ska förläggas på ett avstånd av minst 10 meter från Fortums stolpar.  
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En skriftlig överenskommelse måste träffas mellan Fortum och Karlstads Kommun 
innan ledningsrätt sökes för nya vattenledningar.  

Vid arbete under eller vid Fortums ledningar måste Fortums driftcentral i Karlstad 
kontaktas i god tid, det kan eventuellt krävas åtgärder på maskiner för att låsa dem i 
höjdläge.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående information.  

 

Vänerns fiskarförbund 

• Grundviken som uppväxtområde för ål får inte förstöras 

Hela Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt bestämmelsen i miljöbalken 3 
kap 5 § och åtgärder som försvårar yrkesfisket får inte vidtas. Skyddet enligt miljö-
balken omfattar viktiga lekplatser, uppväxtområden och fiskeområden.  

Grundviken är ett viktigt uppväxtområde för ål, som är en rödlistad art. EU har ge-
nom en förordning reglerat både ålfisket och ålförvaltningen. Det är därför inte till-
låtet att förstöra Grundviken som ett uppväxtområde för ål. EU och svenska staten 
satsar årligen stora belopp på att plantera ut ål i svenska vatten i avsikt att förbättra 
möjligheterna för att ålen som art ska finnas kvar för framtiden. Även i Vänern och 
Grundviken har ål satts ut under många år. Medlemmar i Vänerns fiskarförbund 
deltar årligen i utsättningar av ål i Vänern. Eftersom det finns data i provfisket som 
visar att ålen delvis är stationär, kommer muddringar i viken förstöra flera års ut-
sättningar.  

Kommentar: Utsättningen av ål i Grundviken har avslutats. I övrigt se kommentar 
till länsstyrelsens yttrande avseende strandskydd.  

En utbyggnad av småbåtshamnen med tillhörande muddringar kräver tillstånd hos 
mark- och miljödomstolen, enligt reglerna i miljöbalken 11 kap.  

Kommentar: Den föreslagna småbåtshamnen är en tillståndspliktig vattenverk-
samhet.  

I handlingarna uppges att Karlstads Kommun i sin översiktsplan angett att om en 
intressekonflikt finns mellan yrkesfisket och friluftslivet, så har friluftslivet före-
träde. Det är ett politiskt konstaterande av kommunen. Översiktsplanen har inte nå-
gon större rättslig betydelse utan mark- och miljödomstolen kommer att pröva 
ärendet om småbåtshamn enligt reglerna i miljöbalken och med hänsyn till tidigare 
avgörande bedömer förbundet att ålen är viktigare än att muddra för en småbåts-
hamn.  

Kommentar: Enligt miljöbalken 3 kap 10 § ska företräde ges åt det eller de ända-
mål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet 
och den fysiska miljön i övrigt, om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för 
flera oförenliga ändamål.  

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 5 § 3 p. ska det av översiktsplanen framgå hur 
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena. Kommunen har i sin 
översiktsplan tagit ställning för att sportfiskets intressen bör prioriteras i den mån 
riksintressena för yrkesfiske och friluftsliv inte är förenliga. Kommunens översikts-
plan pekar även på Karlstads läge vid Vänern som en viktig konkurrensfördel och 
har ett mål i att öka tillgängligheten till Vänern ytterligare. Ett steg i att stärka 
riksintresset för friluftsliv (Vänerskärgården) samt Karlstad som attraktiv stad är 
att erbjuda en småbåtshamn som möjliggör ett aktivt friluftsliv på Vänern i den 
västra skärgården. Se även kommentar till länsstyrelsens yttrande angående 
strandskydd.  
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Vänerns fiskarförbund vill att kommunen informerar förbundet om hur ärendet 
hanteras fortsättningsvis. Vid en prövning enligt miljöbalken i ärendet önskar för-
bundet få kännedom om tid och plats för prövningen.  

Kommentar: Beträffande prövning enligt miljöbalken vidarebefordras önskan om 
fortsatt kännedom om prövningen till kommunens teknik- och fastighetsförvaltning. 
Förbundet läggs till på sändlistan inför granskningen av detaljplanen.  

 

Svenska insjöfiskarenas centralförbund 

• Arrendator av fiskevatten är sakägare 

• Minskad tillgång på fisk bör kompenseras med att kommunen arren-
derar ut ytterligare fiskevatten 

Svenska insjöfiskarenas centralförbund har lämnat synpunkter på uppdrag av en 
yrkesfiskare som är medlem i förbundet.  

Det finns ett avtal om arrende av vatten för yrkesfiske mellan en yrkesfiskare och 
Karlstads Kommun. Avtalet gäller fortfarande. En kopia av den kartskiss som ingår 
i avtalet har bifogats yttrandet. Yrkesfiskaren konstaterar att kommunen tidigare ut-
fört arbeten i Grundviken utan att ha samrått med honom. Arbeten som inte har va-
rit positiva för den ål som växer upp i området.  

I egenskap av yrkesfiskearrendator finns en nyttjanderätt till vattenområdet och yr-
kesfiskaren är därför enligt miljöbalkens regler sakägare i de rättsliga processer 
som sker i vattenområdet. Yrkesfiskaren förutsätter att kommunen fortsättningsvis 
kommunicerar allt relevant material i ärendet och ser till att han kallas till de be-
slutssammanträden som enligt miljöbalken krävs för att kommunen ska kunna slut-
föra utbyggnaden i Katrineberg.  

Kommentar: De arbeten som utförts i södra delen av viken har föregåtts av en de-
taljplaneprocess där vattenområdet har planlagts som småbåtshamn och en pröv-
ning enligt miljöbalken.  

Yrkesfiskaren har fått information om samrådet av detaljplanen för Katrineberg 
och kommer att få så även i granskningsskedet. Prövning enligt miljöbalken sker 
efter detaljplaneprocessen, önskemålet om att få kännedom om prövningen skickas 
vidare till kommunens teknik- och fastighetsförvaltning.  

Yrkesfiskaren är delägare i Lillängshamnens fiskrökeri AB. Företaget har en fisk-
beredningsanläggning i Lillängshamnen i Hammarö kommun. Företagets affärsidé 
är att leverera färsk fisk från Vänern till butiker främst i Värmland och för direkt-
försäljning till konsumenter i företagets anläggning vid Lillängshamnen. En stor 
del av den fisk som bereds i anläggningen är fiskad i närområdet. Företaget syssel-
sätter totalt 7 personer.  

Yrkesfiskaren har två fasta redskap på det arrenderade vattnet, ett bottengarn norr 
om Grundviken och ett söder om Grundviken. En exploatering av Grundviken med 
utbyggnad av båtbryggor med åtföljande muddringar kommer på sikt sannolikt 
minska utbytet av fisket. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen medför muddring-
arna att Grundvikens nuvarande produktion av ål kommer att minska eller helt 
upphöra.  

Kommentar: Ålen i Grundviken har framför allt tillkommit genom utsättningar un-
der flera års tid. Utsättningarna har nu avslutats. Möjligheten att kombinera fasta 
fiskeredskap med småbåtshamn och badplats får diskuteras vidare inom ramen för 
arrendet.  

Med hänsyn till att ålen är en rödlistad art, där EU funnit anledning att genom en 
förordning reglera både fisket och förvaltningen av ålen, är det mycket olämpligt 
att förstöra lämpliga uppväxtområden för ål i Vänern.  
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Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande avseende strandskydd.  

Fisket på det arrenderade vattnet har betydelse för tillgången på färsk och närfiskad 
fisk till fiskrökeriets verksamhet. Yrkesfiskaren önskar att problemet med mindre 
tillgång på lokal fisk i framtiden löses genom att kommunen ser över möjligheten 
att arrendera ut ytterligare lämpliga fiskevatten i närområdet.  

Kommentar: Diskussioner om arrende av fiskevatten hanteras separat, eftersom 
det inte är en detaljplanefråga.  

 

Ordförande i handikappföreningarna Karlstad 

• Området ska göras tillgängligt och anpassat 

I det nya bostadsområdet är det angeläget att det finns bostäder som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning.  

Promenadstråk och lokalgator ska anpassas till personer som är rullstolsburna, be-
höver gåhjälpmedel eller är synskadade.  

Badplats och båtbryggor ska anpassas till personer med funktionsnedsättning.  

Skyltning inom området och vägar till och från området ska anpassas till olika 
grupper av personer med funktionsnedsättningar.  

Önskemål att ”tillgänglighetsgruppen”, förstärkt med kompletterande resurser från 
olika intresseorganisationer, får följa utvecklingen och projekteringen av det nya 
området på nära håll.  

Hela området ska göras tillgängligt och anpassat på ett maximalt sätt genom väl 
genomarbetad planering.  

Kommentar: Planbeskrivning kompletteras med en beskrivning av tillgänglighet 
och anpassning av området, alla delar kommer dock inte att kunna anpassas fullt 
ut. Dessa frågor kan inte regleras i detaljplanen utan styrs genom andra regelverk.  

 

Fastighetsägare inom Bergviks handelsområde  

Nedanstående synpunkter har inkommit från Ancore 48 AB/ICA Fastigheter AB, 
OK Värmland Fastighets AB samt Eurocommercial Properties Sweden AB. Ef-
tersom yttrandena till stor del är enhetliga har de här redogjorts för samlat.  

• Nya närboende är en tillgång 

• Inte mer trafik till Hultsbergsmotet – ny trafikplats på E18 måste 
komma till först 

• Sträckningen av vägen mellan planområdet och köpcentret accepteras 
inte 

• Anslutningen till Ullebergsleden bör utformas så att Hultsbergsmotet 
avlastas trafik från Hammarö, som kan välja att köra genom Grund-
viken för att komma till Bergvik 

• Nyttjanderätt för brandväg mm ska kvarstå 

• Ica Fastigheter Sverige AB efterfrågar mark för handelsändamål sö-
der och öster om nuvarande köpcenters etablering 

Fastighetsägarna är positiva till bostäder och ser nya närboende som en tillgång till 
Bergviks köpcenter. De ser samtidigt stora problem kopplade till infrastrukturen i 
förslaget.  
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Trafiksituationen omkring Hultsbergsmotet är mycket ansträngd och förutom de di-
rekt farliga situationer som uppstår finns även ett missnöje bland kunderna till köp-
centret. Det förekommer ofta köbildningar/låsningar i området. Fastighetsägarna 
anser att ingen etablering av något slag kan ske som alstrar mer trafik till Hults-
bergsmotet utan att ett nytt fjärde mot kommer till. De av Trafikverket föreslagna 
åtgärderna i Fördjupad utredning – E18 delen förbi Bergvik (objektnr 85 729 730) 
daterad 2011-07-01 måste först genomföras. I nämnda utredning föreslås bland an-
nat en ny trafikplats på E18 vid Bergvik.  

Kommentar: I den trafikanalys som genomförts av Ramböll har kapaciteten i 
Hultsbergsmotet analyserats. Beräkningarna indikerar att Körkarlsrondellen kan 
hantera trafikutvecklingen, men att risken för överbelastningar vid storhelger och 
liknande ökar. Trafik från E18 går av vid en så kallad kilavfart, vilket ökar risken 
för kö ut på motorvägen. Avfarten bör så småningom byggas om till parallellavfart.  

Bergviksrondellen har i tillfarten från Bergviksvägen höga belastningar redan idag 
och riskerar att bli överbelastad i framtiden. Bergviksrondellen är redan välut-
byggd. En fri högersväng från Bergviksvägen mot Ullebergsleden skulle dock öka 
kapaciteten. Problemen på avfartsrampen från E18 kan avhjälpas genom att bygga 
ut ytterligare ett körfält i tillfarten.  

Med ovanstående åtgärder i Hultsbergsmotet klarar motet en viss trafikökning. En 
mer långsiktig lösning för att avlasta motet behövs dock, som t ex ovan nämnda 
trafikplats vid Bergvik.  

Föreslagen sträckning av vägen mellan planområdet och Bergviks köpcenter kan 
inte accepteras. Dels har den en onaturlig och krokig sträckning som inte angör 
området på ett naturligt sätt med hänsyn till topografi eller visibilitet bakom nuva-
rande ICA MAXI, dels utgör den en stor begränsning för den mark som den passe-
rar över som ännu inte är detaljplanelagd. Fastighetsägarna hänvisar till planpro-
grammet för Grundviken, som redovisade en annan vägsträckning och bl a mar-
kanvändningen handel. Fastighetsägarna bedömer att de kommer vara i behov av 
nya markytor i direkt anslutning till det befintliga köpcentret för att kunna växa och 
behålla samt stärka sin position som ett av Sveriges bästa köpcentrum. De menar 
att planförslaget begränsar deras möjligheter att växa söderut och omöjliggör en 
bra övergång mellan de nya bostäderna och köpcentret, med en eventuell tillkom-
mande framsida mot bostäderna. Fastighetsägarna vill se en detaljplanläggning av 
området som möjliggör handel och därmed säkerställer Bergviks långsiktiga at-
traktionskraft, för att de ska kunna godkänna en anslutningsväg söder ifrån. An-
slutningen ska utformas som en väg in till en aktiv handelsplats och ett befintligt 
parkeringsområde (och inte en genomfart).  

Kommentar: Planläggning av marken söder om handelsområdet ryms inte inom 
den aktuella detaljplanen. Detta får studeras i en egen process i någon av kom-
mande etapper av Grundviken. En anslutningsväg från handelsområdet behövs 
dock redan nu för att möjliggöra kollektivtrafikförsörjning av det nya bostadsom-
rådet på Katrineberg. Någon annan sträckning av anslutningsgatan är inte aktuell 
i dagsläget, men kan komma att ändras om ägoförhållandena för berörd mark änd-
ras.  

Den framtida lösningen av korsning vid Ullebergsleden är viktig för att ge behövlig 
avlastning till Hultsbergsmotet. Detta förutsätter även att den nya anslutningen till 
köpcentret utformas på ett enkelt sätt, så att t ex kunder från Hammarö kan ta sig 
till Bergviks köpcenter via nuvarande baksidan istället.  

Kommentar: För utformningen av korsningen vid Ullebergsleden se kommentarer 
till yttrandena från Trafikverket och Hammarö kommun. Tanken är dock inte att 
leda in trafik via Grundviken för att ansluta till handelsområdet, eftersom detta 
skulle skapa en genomfartstrafik i det nya bostadsområdet med ökade trafikmäng-
der, ökad bullerproblematik och ökad olycksrisk som följd.  
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Fastighetsägarna vill behålla det nuvarande nyttjanderättsavtalet för bibehållande 
av brandväg, kommunikationsytor, diken och dagvattenledningar söder om han-
delsplatsen och anser att planen inte får medföra några försämringar för dem.  

Kommentar: Enligt nyttjanderättsavtalet ska nyttjanderätten upphöra att gälla vid 
den tidpunkt som detaljplanen vinner laga kraft (då nyttjanderätten i sin helhet el-
ler i någon del detaljplaneläggs).  

Ancore 48 AB/ICA Fastigheter Sverige AB hänvisar även till tidigare inlämnade 
synpunkter (2012) på infrastrukturen i området (Fördjupad översiktsplan Eriks-
berg). I nämnda yttrande har Ica Fastigheter Sverige AB synpunkter på behovet av 
avlastning av Hultsbergsmotet samt efterfrågar mark för handelsändamål söder och 
öster om nuvarande köpcenters etablering. De anser att delar av området söder om 
Bergviks köpcenter behöver medge en begränsad yta för handel. Dessutom behöver 
de föreslagna vägarna söder om köpcentret ges en dragning från förbindelsepunkt i 
söder till Bergviks parkering, respektive till anslutning mot nytt trafikmot över 
E18, på ett sätt genom området som inte begränsar detta utvecklingsbehov. Angö-
ring mot Bergviksparkeringen bör utformas så att det inte naturligt bildas en ge-
nomfartsväg utan en infart till parkeringsområdet.  

Kommentar: För avlastning av Hultsbergsmotet se kommentar till yttrandena från 
Trafikverket samt Hammarö kommun. Den aktuella detaljplanen tar inte ställning 
till markanvändning söder om nuvarande handelsområde. Detaljplanen som utgör 
första etappen inom Grundviken innehåller framför allt bostäder och exploatering-
en börjar vid vattnet för att sedan växa mot Bergviks handelsområde och Ulle-
bergseden. I framtida etapper av Grundviken kommer det därför bli aktuellt att ta 
ställning till markanvändningen av den efterfrågade marken. Marken är dock till 
viss del i privat ägo och en eventuell exploatering är bland annat beroende av 
markägarens intresse. I dagsläget ser inte stadsbyggnadsförvaltningen någon an-
nan lösning än den föreslagna dragningen av lokalgatan.  

 

Bergvik Köpcenter HB  

Under 2010, det vill säga i perioden mellan det godkända planprogrammet (2009) 
och uppdraget om detaljplan för den första etappen (2011), kom Bergvik Köpcenter 
HB in med synpunkter på utvecklingen av Västra Karlstad/Grundviken.  

• Ger sitt stöd för ytterligare bostadsutveckling i västra Karlstad 

• Ingen ny etablering kan ske förrän kapacitetsproblemen i Hults-
bergsmotet har lösts 

• Skapa ett nytt trafikmot vid Bergviks handelsområde 

• Ytan söder om handelsområdet bedöms vara svag som handelsyta 

• Vägförbindelse mellan Grundviken och Bergviks parkering kan inte 
ske förrän Hultsbergsmotet har avlastats 

Handelsbolaget ger sitt stöd för ytterligare bostadsutveckling i västra Karlstad och 
Grundviken. De anser även att en utveckling av befintligt handelsområde är nöd-
vändigt. Det största och enskilt viktigaste området för att kunna tillföra någon ny 
bebyggelse, bostäder såväl som verksamheter, inom områdena Grundviken, 
Zakrisdal, Bellevue, Ulleberg samt Margårdsvägen är kapacitetsproblemen i Hults-
bergsmotet. Deras bestämda uppfattning är att ingen ny etablering kan ske inom 
dessa områden med befintlig infrastruktur.  

Handelsbolagets bedömning är att lösningen på kapacitetsproblemen i Hultsbergs-
motet inte är att ytterligare investera i motet, utan att tillföra ett nytt mot väster om 
Hultsbergsmotet. Det nya motet bör utformas på ett sätt som fokuserar på att fånga 
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upp besökare till Bergvik. Bergvik som handelsplats är (var 2010) Karlstads näst 
mest besökta plats efter Karlstads stadskärna.  

Kommentar: För kapacitetsproblemen i Hultsbergsmotet se kommentar till Trafik-
verkets yttrande.  

Handelsbolaget skriver att de förstår kommunens vilja att etablera något annat än 
bostäder i direkt anslutning till MAXI ICA Stormarknads lastgård. De skriver vi-
dare att de inte har någon uppfattning om vad den etableringen bör vara men ser 
den som relativt svag som handelsyta på grund av sitt läge långt från E18 samt med 
dålig koppling till övrig handel. Handelsbolaget föreslår därför att området närmast 
MAXI ICA Stormarknad tills vidare behålls som en framtida oplanerad yta i av-
vaktan på ny infrastruktur samt ny handelsetablering inom Bergvik och Eriksberg.  

Kommentar: I planprogrammet för Grundviken som godkändes 2009 har ytan 
markerats för handel/kontor/bostäder. Markanvändningen får utredas vidare i en 
detaljplan för området. Området ryms dock inte inom den aktuella detaljplanen för 
Katrineberg, som utgör första etappen av Grundviken.  

Innan utformning av en lösning för vägförbindelser mellan Grundviken och Berg-
viks befintliga parkering kan ske, måste ett helhetsgrepp av ny infrastruktur som 
avlastar Hultsbergsmotet tillkomma.  

Kommentar: För att möjliggöra en kollektivtrafikförsörjning av det nya bostads-
området på Katrineberg behöver en gata ansluta till handelsområdet.  

Handelsbolaget föreslår vidare att Karlstads Kommun, befintlig handel på Bergvik 
och eventuella andra intressenter till det nya området bildar en arbetsgrupp.  

Kommentar: En eventuell arbetsgrupp får hanteras separat från denna detaljplan, 
eftersom planen inte hanterar eventuella handelsetableringar intill nuvarande köp-
center eller inom Eriksberg.  

 

Naturskyddsföreningen Karlstad 

• Positivt med de ansträngningar som gjorts för att anpassa planförsla-
get till de naturvärden som finns 

• Exploateringen avstyrks på grund av stora naturvärden 

• Strandskydd 300 meter ska vara kvar 

• Om området bebyggs ska kvarvarande värdefulla områden skyddas 

Naturskyddsföreningen berömmer Karlstads Kommun för de ansträngningar som 
gjorts för att anpassa planförslaget till de naturvärden som finns inom planområdet. 
Förslaget om en hållbar stadsdel med natur- och miljöprofil är bra. Detta borde 
vara regel vid all kommunal planering.  

Naturskyddsföreningen anser dock att planområdet har så stora naturvärden att det 
helt bör undantas från exploatering och avstyrker exploateringen av följande skäl: 

o De naturinventeringar som utförts visar att Katrineberg har mycket stora 
naturvärden.  

o Strandskyddet bör inte upphävas utan som idag vara utökat till 300 meter.  

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms planförslaget kunna innebära en stor 
påverkan och stora negativa konsekvenser på områdets naturvärden, då områden 
med höga naturvärden exploateras. Detta beror på flera samverkande faktorer som 
fragmentering av livsmiljöer för djur och växter, barriäreffekter, slitage mm. Som 
också framhålls i MKB:n är biotoperna relativt sällsynta i Karlstads kommun, vil-
ket gör att de har ett högt bevarandevärde för flera arter och för människor som 
brukar vistas i området. Naturskyddsföreningen anser att planområdet som helhet 
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utgör ett så värdefullt område att det helt borde naturskyddas som naturreservat el-
ler biotopskyddsområde.  

Planförslaget omfattar en kombination av bostäder och mark som ska naturskyd-
das. Detta kan tyckas vara en tilltalande lösning och är naturligtvis bättre än att 
hela området exploateras utan att naturvärden skyddas. Naturskyddsföreningen 
menar dock att det vore bättre att skydda hela planområdet och hellre bygga fler 
bostäder i andra områden, med mindre naturvärden.  

Kommentar: Området har även höga kvaliteter för stadsbyggande och kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer med närhet till Vänern, naturen, handel/service och flera 
arbetsplatser samtidigt som det ligger på cykelavstånd från centrum. Det finns 
även möjlighet att lösa kollektivtrafik och infrastruktur på ett bra sätt. Motstående 
intressen ställs ofta mot varandra i en planprocess. Med hänsyn till naturvärdena 
har exploateringen begränsats och i vissa delar undantagits. Utmaningen är att 
hitta en godtagbar avvägning mellan de motstående intressena. Utifrån de anpass-
ningar till befintliga naturvärden som har gjorts i planarbetet bedömer kommunen 
att bostadsbyggande och stadsutveckling är så högt prioriterat att det inte är lämp-
ligt att undanta området helt från exploatering.  

MKB.n ger även förslag till åtgärder för att motverka den negativa miljöpåverkan. 
Planhandlingarna förtydligas avseende vilka åtgärder som vidtagits i detaljplanen 
för att minska de negativa konsekvenserna. 

Karlstad är en stad som växer och det planeras för nya bostäder på många ställen 
runt om i staden, både som förtätning i bebyggda områden och som nya bostads-
områden t ex Katrineberg, Jakobsberg, Viken, Kronoparken och Stockfallet.   

Naturskyddsföreningen anser att strandskyddet på 300 meter inte ska upphävas och 
ifrågasätter de särskilda skäl för upphävandet som anges i planhandlingarna, sär-
skilt inom riksintresse för naturvård och friluftsliv som råder vid norra Vänerskär-
gården. Naturskyddsföreningen anser att det är möjligt att göra stranden mer till-
gänglig för allmänheten även utan att ge avkall på strandskyddet, t ex med den 
spång som har byggts inom området. En strandskyddszon utgör också en skydds-
zon mot konsekvenserna av befarade översvämningar.  

Kommentar: De särskilda skälen för upphävande av strandskydd enligt miljöbal-
ken är desamma vare sig området ligger inom riksintresse för naturvård/friluftsliv 
eller inte. Gällande skälen för upphävande av strandskyddet, se kommentar till 
länsstyrelsens yttrande.  

Mindre åtgärder för friluftslivet såsom den spång eller gångstig som nyligen 
byggts kan eventuellt göras för att främja friluftslivet i området även utan en ex-
ploatering. Några större åtgärder som t ex att nå området med bil eller buss, an-
lägga badplats eller småbåtshamn mm är dock inte troligt att det sker utan en ex-
ploatering, då anläggningarna helt eller delvis finansieras genom exploateringen.  

Strandskyddet syftar till att värna allmänhetens tillgång till strandområdena samt 
växt- och djurlivet på land och i vatten. Strandskyddet är dessutom en administra-
tiv gräns som inte tar hänsyn till landskapets topografi och förutsättningar. 
Strandskydd och översvämningsrisk är därför två separata frågor och behandlas 
som sådana i planarbetet.  

Om området ändå ska bebyggas har naturskyddsföreningen följande synpunkter; 

o Kvarvarande biologiskt värdefulla områden ska skyddas genom biotop-
skydd och/eller naturreservat. 

o Försiktighetsåtgärder krävs för att minimera påverkan på områdets natur-
värden. Det är viktigt att spara buffertzoner mot nyckelbiotoper. Det måste 
upprättas trädfällningsförbud gällande träd som är speciellt värdefulla att 
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bevara. För att begränsa påverkan på naturvärdena under arbetets utförande 
måste det ställas krav på försiktighet och skyddsåtgärder inför byggnation.  

o Den slutliga utformningen av bebyggelse och anläggningar enligt detalj-
planen behöver ske i samråd med en ekolog. De bostäder som planeras 
inom områden med höga naturvärden behöver få en utformning med park-
mark runtomkring.  

o I detaljplanen ska tydliggöras att man vid utformning av småbåtshamnen 
ska ta hänsyn till ålens livsmiljö.  

Kommentar: Se kommentarer till miljönämndens samt teknik- och fastighetsnämn-
dens yttranden.  

 

Föreningen Skydda skogen 

• Planerna på avverkning och nybyggnation är ytterst olämpliga 

• Ifrågasätter gjorda naturinventeringar 

Föreningen Skydda skogen finner planerna på avverkning och nybyggnation i om-
rådet Grundviken ytterst olämpliga. Skogen som skulle avverkas för att genomföra 
dessa planer har enligt skogsstyrelsens naturinventering mycket höga naturvärden. 
Det finns områden i nyckelbiotopsklass, ett stort antal gamla träd, stor mängd död 
ved, intressanta artfynd, en naturlig skiktning av skogen och en naturlig 
ståndortsvariation. Vidare finns det ett påfallande inslag av äldre lövträd, frånvaro 
av spår av maskiner och stor andel orörd natur.  

I artikeln ”Exploatörssamverkan Grundviken” på kommunens hemsida presenteras 
hela byggnadsprojektet i korthet med många fina ”gröna” formuleringar om det 
framtida bostadsområdets miljövänliga och naturnära profil. Föreningen Skydda 
skogen ifrågasätter varför det inte nämns att kommunen, för att kunna bygga denna 
prestigestadsdel, är beredd att gå så långt som till att ödelägga befintliga nyckelbio-
toper.  

Kommentar: Inom planområdet finns åtta stycken nyckelbiotoper av varierande 
karaktär. Utav dessa åtta har sex stycken helt undantagits från exploatering. Dessa 
sex nyckelbiotoper samt delar av den sjunde föreslås ges ett skydd enligt miljöbal-
ken, såsom biotopskydd eller naturreservat. Med syfte att skapa ett attraktivt bo-
stadsområde som helhet behöver hänsyn även tas till andra aspekter, som t ex 
stadsbild, trygghet, infrastruktur mm.  

Föreningen Skydda skogen ifrågasätter även de naturinventeringar som gjorts, både 
gällande omfattning och vilken tid på säsongen som de utförts. I den senare inven-
teringen, utförd av skogsstyrelsen, rekommenderar myndigheten kommunen att 
lämna stora delar av området orört. Föreningen påpekar att ingen naturinventering 
har utförts under den del av året då somliga sällsynta arter som antas kunna leva i 
området lättast står att finna. De hänvisar även till att skogsstyrelsen har rekom-
menderat en kompletterande inventering av marksvampar under sensommaren.  

Kommentar: En fördjupad naturinventering har utförts under sensommaren/hösten 
2013, inom de områden som föreslås för exploatering (enligt samrådshandlingen). 
De inventeringar som tagits fram under planarbetet har utförts under varierade 
årstider; vinter, sommar och höst. Skogsstyrelsens rekommendationer att lämna 
vissa delar av området orört utgår helt och hållet från en naturvårdssynpunkt. 
Kommunen har i planförslaget vägt samman flera olika intressen och gjort en sam-
lad bedömning, se kommentar till Naturvårdsverkets yttrande.  

Föreningen påpekar även att man här även kan påträffa gamla kulturlämningar.  

Kommentar: En kulturmiljöutredning har utförts av Värmlands Museum (2008) 
och flera kulturhistoriska lämningar har påträffats inom planområdet. Några av de 
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miljöer och objekt som har pekats ut med höga värden har skyddats i detaljplanen. 
Dessa lämningar och miljöer ligger inom föreslagen naturmark, med undantag för 
husgrunden efter landeriet Katrineberg som ligger inom kraftledningsgatan.  

Föreningen hänvisar till skrivelser på kommunens hemsida angående kommunens 
skogsbruksplan. Vidare påpekar föreningen att kommunen i miljö- och klimatstra-
tegin har åtagit sig att skydda minst 1000 hektar skog fram till år 2020. Skogen i 
Grundviken, med sin placering nära vatten och bebyggelse, bör lämpa sig utmärkt 
till att omfattas av ovanstående åtagande.  

Kommentar: Kommunen har tagit fram ett förslag till ny naturvårds- och frilufts-
plan. Planen har varit på remiss under april och maj 2014. I planen finns förslag 
på vilken skog som ska skyddas enligt ovan nämnda åtagande. Delar av skogen i 
Grundviken/Katrineberg har pekats ut som utredningsområden, där avvägningar 
ska göras i pågående process enligt plan- och bygglagen (dvs aktuell detaljplan). 
Skogen som helhet är inte utpekad.  

Något som extra förstärker bilden av att ett formellt skydd borde komma till stånd 
är det faktum att de södra delarna av området omfattas av strandskyddet, som i det 
här fallet är på 300 meter då riksintresse för området föreligger.  

Kommentar: Det utökade strandskyddet är inte sammankopplat med ett eventuellt 
riksintresseområde. Utvidgningen av strandskyddet gjordes före 1975 och moti-
vering till utvidgningen saknas. Strandskyddet längs Vänerkusten utvidgades då 
inom hela Karlstads kommun och är på så sätt inte platsspecifik. Vid den tidpunk-
ten hade inte riksintresset (hushållningsbestämmelserna) med hänsyn till natur- 
och kulturvärden pekats ut. Riksintresset ”Vänern med öar och strandområden”, 
med hänsyn till natur- och kulturvärden, omfattar stora delar av Karlstad då grän-
sen för området följer E18:s sträckning genom staden. Det innebär att även Karl-
stads centrum omfattas av detta riksintresse. Riksintresset ska enligt miljöbalken 
inte vara ett hinder för utveckling av befintliga tätorter.  

”Vänerskärgården” är av riksintresse för friluftslivet, där de främsta aktiviteterna 
är sportfiske, båtsport, bad och naturstudier. Riksintresset avgränsas vid stranden 
och omfattar framför allt Vänern/vattenområden. Riksintresset för friluftslivet på 
vattnet bör gynnas av anläggningar som badplats, småbåtshamn, kollektivtrafik 
mm.  

Beträffande strandskyddet se kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

Här finns ett skogsområde med mycket höga naturvärden, bara fem minuter från 
centrum. En skog som används flitigt av Karlstads invånare som ströv- och rid-
skog. Ett område som är mycket uppskattat och omtyckt av de närboende, ett så-
dant område som kommunen enligt sina egna skrivelser säger sig värna om. Utöver 
allt detta finns här även en strand som i sin tur kräver skydd. Om Karlstads Kom-
mun verkligen menar allvar med sin miljö- och klimatstrategi så kan det tyckas 
som att det mest logiska beslutet vore att avstå exploatering i Grundviken.  

Föreningen anser att kommunen efter den senaste tidens ”skandalhyggen” (Kart-
berget och Skutberget) inte har byggt sitt varumärke som en miljövärnande kom-
mun i den allmänna opinionens ögon och nu i Grundviken har chansen att återupp-
rätta sitt anseende. Kommuner och stat bör i sådana här ärenden föregå med gott 
exempel. Därför rekommenderar föreningen Karlstads Kommun att avstå från all 
avverkning och exploatering i de värdefulla naturområdena i Bergvik och Grundvi-
ken och att ytterligare inventeringar kontinuerligt utförs för att området ska få ett 
starkare skydd.  

Föreningen Skydda skogen anser att de berörda arealerna skulle kunna utgöra en av 
hörnstenarna i kommunens arbete för biodiversitet och klimat. Här skulle man ex-
empelvis enkelt kunna visa skolklasser på det skogliga ekosystemet. Rent PR-
mässigt skulle Karlstad ha en fjäder i hatten (kanske just för att man valt att avstå 
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exploatering). Skydda skogen är övertygad om att skogen i orört skick skulle kunna 
utgöra en tillgång för kommunen.  

Kommentar: Inom området finns flera motstående intressen, varav bevarandet av 
skog kontra stadsutveckling är en tydlig motsättning där kompromisser måste gö-
ras. Karlstad är en stad som växer och det är även viktigt att låta staden utvecklas, 
hitta nya bostadslägen samt skapa attraktiva miljöer. Planförslaget har till stor del 
anpassats utifrån de värden som har identifierats, men kommunen bedömer samti-
digt att det är högt prioriterat och ett angeläget allmänt intresse med stadsutveckl-
ing och att skapa nya bostäder vilket gör det omöjligt att samtidigt bevara skogen i 
sin helhet.  

 

Bergviks stugförening 

• Ingen ny bebyggelse väster om kraftledningen – bör göras till frilufts-
område. Mer kan byggas öster om kraftledningen istället.  

• Om området bebyggs ska respektavstånd till befintlig bebyggelse vara 
minst 100 meter 

• Brister i den formella handläggningen av planen 

• Naturinventeringarna ifrågasätts 

• Ifrågasätter om MKB:n har beaktats 

Bergviks stugförening påpekar att samrådsredogörelsen från programsamrådet inte 
har ingått i de handlingar som kommunen redovisat inför detaljplanens samråds-
skede. Stugföreningen skriver vidare att samrådsredogörelsen finns redovisad på 
hemsidan för planprogrammet för Grundviken, men eftersom den inte medföljt 
samrådshandlingarna av detaljplanen vet inte de som tidigare har yttrat sig hur syn-
punkterna har behandlats. Bergviks stugförening påstår att planförfattarna medvetet 
undanhållit inkomna synpunkter och hur kommunen har bemött dessa och att den 
transparens som en demokratisk dialog med sakägare och övriga parter och organ 
förutsätter enligt plan- och bygglagen (PBL) därmed saknas.  

Kommentar: Kvarvarande synpunkter från programskedet finns redovisade i bör-
jan av denna samrådsredogörelse, på sidan 6.  

Bergviks stugförening hänvisar till yttrande (från teknik- och fastighetsförvaltning-
en) och kommentarer ur planprogrammets samrådsredogörelse angående över-
svämningsrisken, där marknivåer och grovprojektering av infrastruktur har diskute-
rats. De påpekar vidare att ändå har nödvändiga tekniska åtgärder med bland annat 
markuppfyllnad nästan inte alls behandlats i detaljplanens samrådsförslag. De anser 
att planförslaget bör kompletteras med en karta som visar vilka områden som måste 
fyllas upp (och förstöra befintlig natur), och hur stora volymer med fyllnadsmassor 
som krävs (eftersom fyllnadsmassor och transporter är dyra). Stugföreningen me-
nar att planförfattaren saknar den helhetssyn som ska vara självklar vid kommunal 
planering, eftersom dessa frågor inte närmare har behandlats.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en kartbild över vilka exploate-
ringsområden som ligger under föreslagen marknivå för att klara översvämningar, 
dvs +46,87 RH2000 (kartbilden visar dock höjdkurvan +46.5) Detta innebär dock 
inte att hela dessa områden måste fyllas ut, det beror på hur kvarteret kommer att 
gestaltas och hur byggnaderna placeras. Trädgårdar och innergårdar mm kan 
mycket väl ligga under föreslagen marknivå så länge entréer till bostäderna säk-
ras. Det går därför inte i detta skede att beräkna hur stora massor som kommer att 
behövas. Alla markarbeten ska utföras inom detaljplanens exploateringsområden 
och därmed inte förstöra den naturmark som angränsar.  
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Bergviks stugförening skriver att genomförandefrågorna omfattar bland annat tek-
niska åtgärder med i detta fall omfattande utfyllnader av mark för att klara över-
svämningsnivån. Därmed är de tekniska frågorna av största intresse, inte minst då 
en omfattande landskapsförändring förstör stora områden strandskyddad natur-
mark, kostar mycket pengar och påverkar exploateringsekonomin och i slutändan 
boendekostnaderna. Stugföreningen hänvisar till äldre plan- och bygglagen 
(ÄPBL) angående att tekniska åtgärder ska redovisas i planhandlingarna och hänvi-
sar sedan vidare till planbeskrivningens läsanvisning där det står att genomförandet 
beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av de-
taljplanen. Stugföreningen anser att detta visar att de tekniska frågorna helt har 
tappats bort, att laghänvisningar saknas och att en utförlig text i planbeskrivningen 
om planens tekniska genomförande nästan helt saknas.  

Kommentar: Planbeskrivningens läsanvisning kompletteras med de tekniska åtgär-
derna. De tekniska frågorna finns redovisade under avsnittet ”Genomförande” och 
underrubriken ”Tekniska frågor” på sidan 30 i samrådshandlingen. Texten under 
nämnd rubrik förtydligas avseende att markarbeten och utfyllnader enbart får ske 
inom exploateringsområden enligt detaljplanen. Naturområdena ska lämnas 
orörda.  

I yttrandet hänvisas till planprogrammet för Grundviken där det kommenteras att 
sumpskogen vid Frykmans väg delvis ska fyllas ut och bebyggas (enligt detaljplan 
för Bergviks villaområde) och att detta påverkar resterande del av sumpskogen. I 
planprogrammet argumenterades det för att även resterande del av sumpskogen 
skulle fyllas ut och bebyggas. Bergviks stugförening anser att detaljplanen för 
Bergviks villaområde ska ändras, så att sumpskogen planläggs för naturmark (istäl-
let för bostadsmark) och att skälen för att förstöra ytterligare sumpskog därmed 
försvinner.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har inget uppdrag att ändra gällande de-
taljplan för Bergviks villaområde. I planprogrammet föreslogs bostadsbebyggelse 
inom nämnda sumpskog. I detaljplaneförslaget föreslås istället parkmark inom om-
rådet. Parkmark innebär inte samma krav på utfyllnader och skulle kunna behålla 
viss del befintlig vegetation. Naturen inom området kommer dock påverkas ef-
tersom parken måste utformas så att fördröjning av dagvatten kan ske samt ge 
plats för vistelseytor.  

Bergviks stugförening menar att planförfattarna vill exploatera sönder området och 
därför inte vill medge hur stora natur- och friluftsvärden som finns eller att skogen 
har en påtaglig karaktär av orördhet. Stugföreningen ifrågasätter att naturinvente-
ringarna har gjorts under felaktiga tidpunkter och under för korta inventeringspe-
rioder. Stugföreningen anser även att värdet av de gjorda fynden konsekvent har 
underskattats av planförfattarna och att det är deras uppdrag att göra så. De ifråga-
sätter även vilket intryck som har tagits av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
då denna har färdigställts dagarna innan samrådsutskicket.  

Kommentar: I samband med planprogrammet (2009) utfördes en naturinventering 
under vintersäsongen. Den har sedan följts upp med ytterligare inventeringar un-
der växtsäsongen. Därutöver har inventeringar av småvatten, provfisken av ål mm 
gjorts. Kommunen bedömer att erforderliga utredningar har gjorts och att områ-
dets naturvärden har tydliggjorts i processen.  

Kommunen har gjort bedömningen att det finns risk för betydande miljöpåverkan 
(bland annat avseende naturvärden) och därför har en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättats till detaljplanen. Upprättandet av MKB:n är en process likt pro-
cessen att ta fram en detaljplan och arbetas fram parallellt med detaljplanen, se 
förklaring på sidan 1 i samrådsredogörelsen under rubriken ”Miljöbedömning”. 
Ställningstaganden ur ett helhetsperspektiv innebär dock inte alltid att de bästa al-
ternativen ur ett renodlat miljöperspektiv väljs. 
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Flera av de åtgärdsförslag som tagits fram i arbetet med MKB:n har redan arbe-
tats in i detaljplanen, t ex att dagvattenhanteringen ska ske i öppna system med 
fördröjning för att skydda Kattfjorden eller att stora delar av de naturområden 
med nyckelbiotopsklass bevaras som naturområden.  

Bergviks stugförening ifrågasätter att den obebyggda marken (sumpskogen) längs 
Frykmans väg har planlagts (i detaljplan för Bergviks villaområde) för ytterligare 
bostäder, trots att marken har naturvärden. De hänvisar även till skogsstyrelsens 
naturinventeringar som påpekat att den aktuella marken bör lämnas orörd. Stugför-
eningen skriver att byggrätten har tillskapats i smyg och påpekar att nödvändiga ut-
fyllnader för att klara översvämningsnivåerna gör att naturvärdena går förlorade. 
De ifrågasätter även att ingen har resonerat över kostnaden eller miljöbelastningen 
för att fylla upp den aktuella marken. De påpekar att utfyllnaden medför omfat-
tande lastbilstransporter, att massor måste hämtas från annan plats och att det finns 
risk för eventuella läckage från sumpskogen vid utfyllnaden.  

Kommentar: Den nämnda marken ligger utanför aktuellt planområde och någon 
ändring av den gällande detaljplanen för Bergviks villaområde har inte aktuali-
serats.   

Bergviks stugförening anser att någon hållbar stadsdel med miljö- och naturprofil 
inte kan skapas i och med att dokumenterat höga naturvärden förstörs. De ifråga-
sätter även ett upphävande av strandskyddet och påpekar att Vänerns strand bör gö-
ras tillgänglig genom att inte bebygga strandnära mark (istället för att bebygga 
den). De anser vidare att påståenden och vackra ord om att göra den skyddsvärda 
naturmarken tillgänglig framstår som en lögn och att så stora markuppfyllnader och 
avverkningar måste göras så att merparten av all natur släcks ut.  

Stugföreningen anser att man inte kan integrera områden med höga natur- och kul-
turvärden i ett bostadsområde. En bostadsexploatering innebär att naturområden 
behöver tas i anspråk för att fyllas ut och bebyggas. Deras åsikt är därför att mar-
ken väster om kraftledningen inte alls ska bebyggas och att Vänern och dess strand 
bör göras tillgänglig för allmänheten genom att inte bebyggas.  

Kommentar: Angående strandskyddet se länsstyrelsens yttrande samt kommentar 
till detta. Beträffande utfyllnader se tidigare kommentar.  

Exploateringen innebär precis som stugföreningen påpekar att naturområden be-
höver tas i anspråk. De områden som föreslås som natur i detaljplanen kommer 
dock även i framtiden att utgöras av skog, även om denna skog kommer att bli 
högre belastad med fler människor som bor här.   

I yttrandet föreslås att området väster om kraftledningen görs till ett friluftsområde 
med parkeringar, strandnära stigar, rastplatser, bryggor med mera som gynnar fri-
luftslivet på det sätt som tillgodoser riksintresset. De föreslår även att desto mer 
mark öster om kraftledningen kan bebyggas istället, med mindre kostnader för ut-
fyllnader och infrastruktur. På så sätt skulle projektet få en bättre ekonomi och ud-
den bli tillgänglig för allmänheten.  

Kommentar: Marken öster om kraftledningen ingår också i kommunens utbygg-
nadsplaner, enligt fördjupad översiktsplan för Västkust samt planprogram för 
Grundviken. Men även detta område har höga naturvärden och låglänt mark som 
gör att avvägningar mellan olika intressen måste ske. Det finns ett starkt intresse i 
att låta staden nå vattnet samt att erbjuda flerbostadshus i ett attraktivt läge vid 
Vänern. Detta kan uppnås genom att bebygga den föreslagna marken.  

Skulle det trots ovanstående argument bli en bebyggelse väster om kraftledningen 
hävdar stugföreningen ett ordentligt respektavstånd mellan befintlig och ny bebyg-
gelse. Detta respektavstånd bör anpassas efter höjden på närliggande nyetablering-
ar, men inte understiga 100 meter. Vid högre bebyggelse än 3 våningar bör re-
spektavståndet öka ytterligare. Vid ett lägre avstånd anser de att naturen inom re-
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spektavståndet hotas att dels trampas ned och tyna bort, dels blåsa ner vid de hårda 
vindar som ofta råder på platsen. Bergviks stugförening hänvisar även till den träd-
korridor på Kartberget som togs ned och skriver att som försvar av exploatörens 
övertramp har nämnts att den tänkta korridoren på cirka 100 meter ändå skulle ha 
blåst ner. De anser därför att det finns fog för att respektavstånden mellan Katrine-
berg och Bergviks villaområde ska vara minst 100 meter. Stugföreningen bedömer 
att naturområdet inom respektavståndet skulle bidra till att bevara det gröna, lum-
miga intryck som idag är ett signum för Bergviks villaområde samt utgöra en viktig 
lunga för rekreation och uppehälle för alla närboende. Detta naturområde skulle 
också spara en del av den unika skärgårdsnära hällmarkstallskog som annars hotas 
att försvinna från området.  

Kommentar: Avståndet mellan befintlig och ny bebyggelse varierar genom området 
och har snarare anpassats till områdets utformning och naturvärden än till ett fast 
avstånd från fastighetsgräns. Det kortaste avståndet är ca 50 meter (där planen 
medger maximalt fyra våningar) längst söderut i villaområdet. Här angränsar 
skogsområdet emellan till ovan diskuterade sumpskog och det finns risk redan idag 
(utan exploatering) för att träd ska falla. Eventuellt kan vissa träd behöva fällas i 
förebyggande syfte. I övrigt ökar avståndet till ca 80 meter (där planen medger 
maximalt fem våningar) respektive 120 meter (där planen medger maximalt tio vå-
ningar), samt på vissa ställen ännu högre avstånd. Norr om den befintliga skogs-
vägen bedöms marken vara fast, frisk och bevuxen av tallar. Det bedöms därför 
vara liten risk för att denna skog kommer att falla.  

 

Boende längs Frykmans väg (Bergviks villaområde) – 6 fastigheter 

• Alltför lite skogsmark behålls 

• Förslaget stämmer inte med planprogrammet 

• Risk för dolda problem (föroreningar) 

• Ifrågasätter om MKB:n har beaktats 

• Ingen exploatering bör ske väster om kraftledningen – mer på den 
östra sidan istället 

• Ifrågasätter upphävande av strandskyddet 

• Brister i den formella hanteringen av planen 

• Hänvisar till skyddsvärda fågelarter 

• Hemfridszon om 70 meter till befintliga bostäder krävs 

• Reglering av byggnadshöjder uppfyller inte PBL:s krav på tydlighet 

• Genomförandebeskrivningen är ofullständig 

 

Yttrande 1 (1 fastighet) 

Fastighetsägarna menar att kommunen tidigare har pratat om villa och radhusbe-
byggelse i området samt ett väl tilltaget grönområde mellan ny bebyggelse och be-
fintliga villor. Fastighetsägarna är nu oroade över förslaget till detaljplan och påpe-
kar att de förväntar sig att kommunen håller sina tidigare löften till medborgarna.  

De boende anser att detaljplanen innehåller en alltför liten del bibehållen skogs-
mark, dels med tanke på skogens värden dels med tanke på att planerna gäller en 
stadsdel i utkanten av Karlstad. Människor här förväntar sig riktig skog.  

Kommentar: I planprogrammet föreslogs småhusbebyggelse inom en relativt stor 
del av udden samt flerbostadshus vid hamnen. Förslaget har i arbetet med detalj-
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planen förändrats till att rymma fler flerbostadshus samtidigt som större markom-
råden med natur bevaras. Avstegen från planprogrammet redovisas i planbeskriv-
ningen.  

Fastighetsägarna föreslår att skogen som ligger norr om den befintliga skogsvägen 
mellan Bergvik och Katrineberg, öster om Bergviks villaområde och väster om 
kraftledningen ska sparas helt; 

o Skogen är belägen i anknytning till skärgård och har stått länge utan påver-
kan och erbjuder en enorm tillgång bl a i form av friluftsliv. Sådan här 
skog finns med i nationella strategier att skydda. Skogen är öppen och lät-
tillgänglig med svamp, lingon och blåbärsris. De boende framför även att 
det finns en rad rödlistade och skyddsvärda arter som turkduva, mindre 
hackspett, häger, orkidéer, svampar mm. Det framförs även argument för 
att det skulle bli en social försämring för både befintligt villaområde och 
nya bostäder om skogen inte sparas.  

Kommentar: De rödlistade arter som påträffats inom detta område enligt skogssty-
relsens inventeringar är tallticka och svart taggsvamp, varav det endast är svart 
taggsvamp som ligger inom det område som föreslås för exploatering. Delar av 
ovan nämnda skog utgörs av nyckelbiotoper, varav delar av den ena nyckelbioto-
pen föreslås att ianspråktas för exploatering, med hänvisning till bebyggelsestruk-
tur, trygghet, underlag för kollektivtrafik mm i syfte att skapa en god helhet.  

o Fastighetsägarna hänvisar till planprogrammets vision om ”ett hållbart bo-
stadsområde med utpräglad naturnära profil” och påpekar att även skog 
som går att vistas i bör sparas för att leva upp till visionen. De påpekar vi-
dare att den skog man planerar att spara (enligt programmet) utgörs till stor 
del av väldigt blöt skog. De framför även argument om att skogen är viktig 
och erbjuder en mycket mer artrik och varierande naturupplevelse än grön-
områden i form av parker.  

Kommentar: Vissa delar av skogen är strandskogar som periodvis är blöta, dessa 
har till viss del tillgängliggjorts med spänger och ytterligare spänger kan byggas i 
framtiden. Andra delar av skogen är promenadvänlig skog så som skogen på ud-
den, skogen mellan den befintliga och den nya bebyggelsen eller skogen intill skol-
området. Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i att skog har betydelse ur en 
social aspekt, liksom parkmark som kan erbjuda andra former av rekreation. En 
variation av grönområden behövs för att kunna tillfredsställa olika människors be-
hov.  

o De boende framför argument angående betydelsen av närhet till grönområ-
den samt tillgängligheten och hänvisar till Boverket, Skogsstyrelsen, Na-
turvårdsverket och Naturskyddsföreningen. De anser att ovan nämnda 
skogsområde uppfyller de kriterier som ska vara särskilt attraktiva att 
skydda enligt Skogsstyrelsens nationella strategi. Fastighetsägarna argu-
menterar även för vikten av närhet till skog då en skola planeras i området.  

Kommentar: Den planerade förskolan och skolan ligger i anslutning till natur-
mark. I övrigt se kommentarer till tidigare synpunkter.  

o Fastighetsägarna hänvisar till de inventeringar som har gjorts gällande na-
turvärden och anger att på sikt kommer troligen vissa arter försvinna helt 
från området. De hänvisar även till att Skogsstyrelsen påpekat att med hän-
syn till läget och skogens struktur bör området lämnas orört.  

Kommentar: Skogsstyrelsens rekommendationer är ur naturvårdssynpunkt. I plan-
förslaget har en avvägning gjorts mellan flera motstående intressen.  

o För att behålla så mycket orörd skog som möjligt vill de boende inte ha en 
gångväg genom ovan nämnda skogsområde. De anser att det förstör käns-
lan av orörd skog och att skogen är lättillgänglig utan tillrättalagda stigar. 
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Med minskad areal skog ökar slitaget på den skog som är kvar. Bra gång- 
och cykelvägar inom bebyggt område samt naturnära gång- och cykelvägar 
genom parkområdet borde räcka till.  

Kommentar: Gångvägar får anläggas inom mark som är planlagd för natur. En 
anlagd stig eller gångväg skulle snarare kunna minska slitaget på omgivande skog, 
då de flesta människor tenderar att hålla sig till stigar. Att anlägga en gångväg 
genom skogen är också ett led i att anlägga ett promenadstråk läng Vänerns strand 
från Dingelsundet mot Skutberget, eftersom strandlinjen förbi Bergviks villaom-
råde till stora delar är ianspråktagen för bostadsändamål.  

Fastighetsägarna ifrågasätter hur tillgängligheten till stranden kan öka vid ett upp-
hävande av strandskyddet och påpekar att strandskyddet även ska skydda och be-
vara naturen i strandnära områden, inte bara bereda människor tillträde till stran-
den. Om syftet är att tillgängliggöra stranden och främja strandnära aktiviteter 
borde det inte byggas bostäder på denna plats utan istället lämnas till naturupple-
velser. Fastighetsägarna tycker att bebyggelse istället kan ske längre in i området.  

Kommentar: Detaljplanen syftar förutom att tillgängliggöra Vänerns strand för in-
vånare och besökare i Karlstad även till att skapa attraktiva bostadslägen nära 
vattnet samt att på sikt länka ihop Karlstads stadsbebyggelse med Vänern i väst. 
För synpunkter gällande strandskyddet se länsstyrelsens yttrande samt kommentar 
till detta.  

Fastighetsägarna konstaterar att förslaget innehåller en annan typ av bebyggelse än 
vad som angavs i planprogrammet samt att exploateringen har ökat allteftersom 
planerna fortskridit. De ifrågasätter vilka synpunkter på planprogrammet som lett 
till förändringarna och anser att den demokratiska processen har försvårats genom 
att dessa synpunkter inte har redovisats tydligt. Vidare ifrågasätter de förslaget med 
höga hus i ett område med höga naturvärden.  

Kommentar: Förändringarna av förslaget är redovisade i planbeskrivningen. För-
ändringarna är till stor del en följd av de identifierade naturvärdena och flerbo-
stadshus upptar en mindre markyta för fler antal människor samtidigt som marken 
runt villabebyggelse tenderar att ianspråktas mer än vid flerbostadshus. Samtidigt 
är planarbetet en process som sträcker sig över en lång tid och det är först när det 
finns en lagakraftvunnen detaljplan som man med säkerhet kan säga hur området 
kan bebyggas.  

De boende är kritiska till risker för dolda överraskningar (sanering, läckage till 
dricksvattentäkt) och ifrågasätter om kommunen har tagit hänsyn till de risker som 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) anger, då denna var klar först några dagar 
innan samrådshandlingarna presenterades. De är även kritiska till att MKB:n inte 
tar upp de risker som kan uppkomma under själva byggfasen, då stora områden 
planeras fyllas upp. Detta arbete hotar att frigöra metaller och andra gifter som 
läckt och dumpats från ammunitionsfabriken. Gifter som hotar djurliv, fiskenäring, 
dricksvattentäkt och badvatten.  

Kommentar: Föroreningar har konstaterats i bäckens sediment och det är med an-
ledning av detta som dagvattnet inom området ska fördröjas. Fördröjningen av 
dagvattnet innebär att flödet i bäcken inte ökar och sedimenten inte påverkas. Även 
vattenkvaliteten i bäcken har kontrollerats. På så sätt skyddas dricksvattentäkten 
från föroreningar. Ett mindre markområde har använts för provningsverksamhet 
av mintändare, men alla attrapper har schaktats bort och risken för markförore-
ningar bedöms vara liten. I övrigt finns ingen anledning att misstänka föroreningar 
inom området, eftersom området framför allt har utgjort skyddsområde till ammu-
nitionsfabriken. 

Beträffande utfyllnader och miljökonsekvensbeskrivning se kommentarer till Berg-
viks stugförening. Eftersom bedömningen har gjorts att markområdet inte innehål-
ler några markföroreningar bedöms det heller inte finnas risk för läckage mm vid 
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utfyllnader av marken. Massor som används för utfyllnad får inte innehålla förore-
ningar.  

 

Yttrande 2 (1 fastighet) 

Fastighetsägarna är oroliga för att förlora ett rekreationsområde som är mycket be-
tydelsefullt för närboende inom Zakrisdal, Gruvlyckan, Bellevue, Ulleberg och 
Bergvik. Attraktionen väster om kraftledningen är mycket stor då människor dagli-
gen vandrar i detta natursköna område med Vänern som granne. Exploateringen 
inom Karlstads Kommun ska naturligtvis fortgå, men det är oerhört viktigt att be-
vara värdefull natur inom Katrineberg (främst väster om kraftledningen).  

Kommentar: Se kommentar till Naturskyddsföreningen.  

Fastighetsägarna skriver att det finns dokumenterat att häger har häckat i området 
samt olika fågel- och djurarter som inte finns inom andra närbelägna naturområden 
i det centrala Karlstad.  

Kommentar: De naturinventeringar som utförts av Skogsstyrelsen har inte identifi-
erat häger i området.  

Fastighetsägarna hänvisar till riktlinjer gällande naturvärden som har fastlagts i 
översiktsplanen samt i den strategiska planen för Karlstads Kommun.  

Kommentar: Området har genom tidigare beslut i översiktsplan, fördjupad över-
siktsplan, planprogram och genom uppdrag till detaljplan pekats ut som ett viktigt 
exploateringsområde i Karlstad. I planarbetet ska motstridiga intressen vägas mot 
varandra och en samlad bedömning göras.  

Fastighetsägarna upplyser om att turkduvan finns i området, väster om kraftled-
ningen, och att Kils kommun anser att turkduvan ingår i gruppen ansvarsarter. De 
påpekar även att turkduvan är rödlistad enligt kategorin NT. Hänvisning görs till 
Kils kommun och att ”Turkduvan förekommer uteslutande i urban miljö, framför 
allt i äldre villaområden med täta häckar, ädelgranar, tallar och tujabuskar. Artens 
beroende av människor är ännu större under vintern. …”.  

På grund av de många rödlistade och skyddsvärda arter och den koncentration av 
naturvärden som finns väster om kraftledningen, anser fastighetsägarna att Karl-
stads Kommun bör lägga ner planerna på exploatering där. Istället bör fokusering 
av exploateringen ske öster om kraftledningen.  

Kommentar: De inventeringar som utförts av Skogsstyrelsen påvisar inte turkdu-
van inom detta område. Ansvarsarter är arter som är relativt ovanliga i landet, i de 
flesta fall rödlistade, men där en betydande del finns inom kommunen. Karlstads 
Kommun har i förslag till ny naturvårds- och friluftsplan (som under april och maj 
2014 varit på remiss) angett 15 arter från olika organismgrupper och olika natur-
typer. Turkduvan är inte en av dessa.  

Sammantaget anser fastighetsägarna att kommunen ska lägga ner planerna på ex-
ploatering väster om kraftledningen (där stor koncentration av mycket höga natur-
värden finns) och fokusera på området öster om kraftledningen istället.  

Kommentar: Utifrån de anpassningar till befintliga naturvärden som har gjorts i 
planarbetet bedömer kommunen att bostadsbyggande och stadsutveckling är så 
högt prioriterat att det inte är lämpligt att undanta området helt från exploatering.  

 

Yttrande 3 (4 fastigheter) 

Fastighetsägarna konstaterar att det är frikostigt med underlagsmaterial till planför-
slaget och att man som sakägare avkrävs en betydande insats för att läsa in allt 
material. De påpekar även att planprogrammet för Grundviken saknas i samråds-
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handlingarna och att kommunen därför har brustit i samrådsfasen enligt plan- och 
bygglagen.  

Kommentar: Planprogrammet har funnits med som underlag både på hemsidan 
och där handlingarna funnits utställda i stadshuset och på bibliotekshuset under 
samrådsskedet.  

Fastighetsägarna har synpunkter på det avtal som 2004 skrevs mellan kommunen 
och dåvarande fastigheten längst ut på Frykmans väg. Fastigheten styckades till 
fyra nya fastigheter och ett godkännande av kommande exploatering skrevs in i 
området. Fastighetsägarna tolkar avtalet som att de obebyggda fastigheterna längs 
Frykmans väg inte ska exploateras, trots att en detaljplan för de aktuella tomterna 
har antagits och vunnit laga kraft. De anser att en exploatering av dessa obebyggda 
tomter har en klar koppling till de naturvärden som finns inom planområdet.  

Kommentar: Detaljplanen för det nämnda området har som påpekats redan anta-
gits och vunnit laga kraft. Under den planprocessens gång har de boende getts till-
fällen att lämna synpunkter på detaljplanen. Avvägningar och ställningstaganden 
har gjorts i den avslutade planprocessen och kommunen finner ingen anledning att 
ompröva dessa. Området ligger dessutom utanför det aktuella planområdet.  

För planområdet råder 300 meters strandskydd. Fastigheterna gränsar till strand-
skyddsområdet, det innebär enligt de boende att de har en så kallad hemfridszon 
där allemansrätten inte gäller. Hur långt från tomtplatsen hemfridszonen sträcker 
sig är inte lagligt reglerad. Länsstyrelsen i Östergötland har uppdragit åt Infosoc 
Rättsdata AB att analysera frågan kring hemfridszonen och strandskyddet. Ana-
lysen finns intagen på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida som vägledning till 
kommuner. I rapporten anges ett respektavstånd på 60-70 meter från en villa som 
en godtagbar hemfridszon. Fastighetsägarna kräver att avståndet mellan deras bo-
städer och de planerade bostadshusen uppgår till cirka 70 meter.  

Kommentar: I detaljplanen för Bergviks villaområde gavs möjlighet till en utök-
ning av de befintliga villatomterna mot öster. Hemfridszon kan inte hävdas utanför 
egen fastighet.  

Fastighetsägarna hänvisar till att ”Den avsedda regleringen av bebyggelsen, bygg-
nadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen”, enligt plan- och bygg-
lagen (PBL) 4 kap 32 §. De boende påpekar att planbestämmelserna som reglerar 
tillåtna byggnadshöjder på den nya bebyggelsen har en spännvidd på flera våningar 
och att placeringen av huskropparna inte är reglerad. De anser därför att detta är en 
otydlighet som strider mot intentionerna i PBL. Planförslagets bilagda gestalt-
ningsprogram är på inget sätt bindande utan utgör en missvisande illusion och il-
lustration. De påpekar att planen egentligen medger en utbyggnad med maximal 
hushöjd och anser att planförslaget är vilseledande och inte kan accepteras.  

Kommentar: Detaljplanen får inte enligt plan- och bygglagen vara mer detaljerad 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Enligt Boverkets rekommendat-
ioner kan våningsantalet regleras antingen genom att ange högsta antalet våningar 
eller lägsta respektive högsta antalet våningar. Om enbart högsta antalet våningar 
anges finns inget som säger att inte byggnaden kommer innehålla ett lägre antal 
våningar, dvs allt under det högsta antalet är tillåtet. Har däremot ett lägsta vå-
ningsantal angivits får inte byggnaden innehålla ett lägre antal våningar än detta. 
Här har ett spann (dvs lägsta och högsta antal våningar) angivits med syftet att 
undvika småhus, villor etc (för att kunna erbjuda även lägenheter i ett attraktivt 
bostadsläge mot Vänern). Det är tillåtet (men inte tvingande) att bygga högsta an-
talet våningar som angivits.  De illustrationer mm som bifogats handlingarna illu-
strerar en möjlig utbyggnad av området.  

Att reglera placering av huskropparna inom kvartersmarken har inte bedömts nöd-
vändigt.  
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De boende hänvisar till PBL samt miljöbalken (MB) i fråga om lämplighetspröv-
ning för mark- och vattenområdens användande. I MB sägs också att mark- och 
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Skyddet av Kattfjorden som 
Karlstads och Hammarös vattentäkt är en övergripande fråga. De anser att ett be-
tryggande långsiktigt skydd av vattentäkten inte finns vidimerat i planmaterialet.  

Kommentar: Planprocessen är en lämplighetsprövning av användning för mark- 
och vattenområden. Kommunen bedömer att föreslagen exploatering följer de 
skyddsföreskrifter som finns inom vattenskyddsområdet och har för avsikt att ta 
hand om dagvattnet inom planområdet i syfte att skydda vattentäkten. En konse-
kvensanalys avseende vattentäkten i Kattfjorden finns beskriven i miljökonsekvens-
beskrivningen.  

De påpekar att det är svårt att spåra några avtryck i planbeskrivningen från skogs-
styrelsens rapport, daterad 2012-10-15.  

Kommentar: En sammanfattning av naturinventeringarna har gjorts i planbeskriv-
ningen samt hänvisningar både till utredningarna och till miljökonsekvensbeskriv-
ningen.  

Fastighetsägarna ifrågasätter om planförfattare, uppdragsgivare och politiska be-
slutsfattare har kunnat ta någon hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) 
alternativredovisningar, då MKB:n färdigställdes två dagar innan samrådsremissen 
publicerades offentligt. I MKB:n påpekas att det krävs noggrannare utredningar in-
nan lämpliga lösningar kan redovisas avseende bland annat hantering av markni-
våer, hantering av råvatten, dagvattenlösningar eller spillvattensystem. Fastighetsä-
garna kräver en tydlig och rättvisande lämplighetsprövning av markens framtida 
användning och klargörande bedömningar av skilda alternativa lösningar.  

Kommentar: Beträffande miljöbedömningsprocessen och dess miljökonsekvensbe-
skrivning se kommentar till Bergviks stugförenings yttrande samt beskrivningen av 
miljöbedömningsprocessen på sid 2 i samrådsredogörelsen.  

De avvisar även förslaget på grund av ofullständig sakredovisning enligt de krav 
som finns preciserade i PBL 4 kap 33 § och anser att genomförandebeskrivningen i 
planhandlingarna är ofullständig och helt saknar en redovisning av de tekniska för-
utsättningarna för planens genomförande.  

Kommentar: De tekniska aspekterna på genomförandet finns beskrivet på sidan 30 
i planbeskrivningen (samrådshandlingen), under avsnittet ”Genomförande”.  

Fastighetsägarna finner att kommunen bör disponera om markanvändningen och 
lämna södra Grundviken oexploaterat (baserat på ett ekologiskt grundperspektiv 
och försiktighetsprincipen). Området öster om kraftledningen kan istället planeras 
och gestaltas på ett sätt som i stort uppfyller kommunens önskemål på exploate-
ringens omfattning. Området södra Grundviken ska hållas tillgängligt för det rör-
liga friluftslivet och områdets tillgänglighet och attraktivitet säkerställas genom 
tillfartsvägar och stigar samt genom tillkomst av badplatser, sittgrupper och bygg-
nader som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov.  

Kommentar: Se kommentar till Naturskyddsföreningens yttrande. Även området ös-
ter om kraftledningen ingår i kommunens planer för stadsutveckling, se kommentar 
till Bergviks stugförening.  

Fastighetsägarna hänvisar i sitt yttrande till de naturvärden som finns inom plan-
området och att det innehåller nyckelbiotoper samt signal- och rödlistade arter. De 
anser att området i grunden är värt ett säkerställt biotopskydd, helt i linje med 
kommunens uttalande i den egna Miljö- och klimatstrategin där kommunen förkla-
rat att målet är att skydda skog med höga natur- och rekreationsvärden. De boende 
anser att södra Grundviken är ett skogs- och strandområde som kan utgöra ett vär-
defullt och spännande inslag bland kommunens rekreationsområden med rekrea-
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tiva, biologiska och naturpedagogiska mervärden. De menar även att sumpmarken 
inom Bergvik (de obebyggda tomterna längs Frykmans väg) ska ingå som en för-
stärkande och helhetsverkande beståndsdel.  

Kommentar: Förslag till ny naturvårds- och friluftsplan har varit på remiss under 
april och maj 2014. I planen föreslås skog som ska skyddas för att uppnå målet 
som är satt i miljö- och klimatstrategin. Delar av skogen i Grundviken har pekats 
ut som utredningsområden, där avvägningar ska göras i pågående process enligt 
plan- och bygglagen. Skogen som helhet är dock inte utpekad. De obebyggda tom-
terna längs Frykmans väg är redan planlagda och ingår inte i denna detaljplan.  

I yttrandet hänvisas till att strandskyddet är en del av det sammansatta strand-
skyddsområde som ska säkerställa turismens och friluftslivets intressen runt Vä-
nern samt att strandskyddet är en del av riksintresset enligt PBL och därmed är 
skyddat från exploatering även om MB ger öppningar för omprövning. Deras reso-
nemang om att södra Grundviken ska lämnas utanför bostadsexploateringen med-
för även att de anser att strandskyddet ska behållas.  

Kommentar: Strandskydd och riksintresse är två separata frågor. Beträffande 
strandskyddet se länsstyrelsens yttrande samt kommentar till detta. Beträffande 
riksintresse se kommentar till föreningen Skydda skogens yttrande.  

Karlstads läge vid Vänern motiverar önskemålet om ytterligare bostadslägen med 
Vänerkontakt. Vattennära lägen vid sjön Alstern är även det ett lockande alternativ 
för att skapa eftertraktade sjönära bostadsområden i Karlstad. Vid Alstern finns 
möjlighet till exploatering som en komplettering till bostäderna i Edsgatan. Ekolo-
giska bygg- och förvaltningsprinciper kan passa utmärkt i detta område. På motsva-
rande sätt kan en utbyggnad öster om sjön Alstern helt utföras som en ekologisk 
mönsterstadsdel, i Frödings fotspår i Alsterdalen.  

Kommentar: Planering av nya områden pågår även intill Edsgatan. Området öster 
om sjön Alstern (Alsterdalen) utgör riksintresse för kulturmiljövården, omfattas av 
landskapsbildsskydd samt att området närmast Alstern omfattas av strandskydd. 
Alsterdalen ligger dessutom på betydligt längre avstånd från centrum, service och 
kollektivtrafik. Sammantaget bedöms inte Alsterdalen vara lämplig för ny stadsbe-
byggelse i dagsläget.  

Den grundläggande invändningen mot planförslaget utgår från värderingen av na-
turmark, flora, fauna samt i övrigt den unicitet som präglar närområdet med bland 
annat sin särartade urskogskaraktär. De efterlyser till sist en synvända inom kom-
munens ledning för aktsamhet med lokala naturkvaliteter av särartad karaktär.  

Kommentar: Se kommentar till Naturskyddsföreningen gällande avvägning mellan 
olika intressen.  

 

Yttrande 4 (1 fastighet) 

• Artförteckning över skyddsvärda arter 

Efter samrådet har en boende på Bergviks villaområde kommit in med en förteck-
ning över några artfynd som gjorts i en egen initierad naturinventering av området. 
Enligt den boende så står det i inventeringen att det är ”för tidskrävande att doku-
mentera alla fyndplatser (verkligen helt omöjligt). Denna rikedom av arter före-
kommer dock bara i äldre skogar med rätt mikroklimat. Ganska ovanligt att springa 
på sådana områden.” Den boende skriver vidare att det finns mycket mer att doku-
mentera och att hon förutsätter att kommunen gör en adekvat och grundlig invente-
ring och dokumentation av hela området. I artförteckningen redogörs för 13 olika 
arter (32 fyndplatser) varav två arter anges vara rödlistade. Övriga arter anges som 
signalarter eller naturvärdesintressanta arter.  
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Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har i kommunikation med den boende 
försökt få ta del av hela naturinventeringen. Den boende vill dock inte lämna ut 
materialet. De enligt den inlämnade artförteckningen rödlistade arterna Ullticka 
och Ulltickeporing har inte påträffats under Skogsstyrelsens fördjupade invente-
ring av de föreslagna områdena för exploatering. Stadsbyggnadsförvaltningen får 
därmed dra slutsatsen att fyndplatserna ligger inom mark som bevaras som natur-
mark i detaljplanen. Utan att få se hela rapporten eller veta var dessa fynd har 
gjorts kan inte ställning tas till hur dessa arter påverkas eller om det går att an-
passa förslaget. Stadsbyggnadsförvaltningen får istället förlita sig till de invente-
ringar som Skogsstyrelsen har utfört inom ramen för planarbetet.  

 

Boende på Zakrisdalsudden – 1 fastighet 

• Exploateringen avstyrks 

• Området bör sparas som ett kommunalt naturreservat 

Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande att han representerar de boende på Zakris-
dalsudden.  

Fastighetsägaren avstyrker en exploatering av planområdet Katrineberg och anser 
att området bör sparas som ett kommunalt naturreservat samt nyttjas för det rörliga 
friluftslivet. Fastighetsägaren anser vidare att området måste vara det mest skydds-
värda området i Karlstads kommun och har förhoppningen att kommunen tar sitt 
ansvar och följer de riktlinjer som hänvisas till nedan:  

o Miljöbalkens hushållningsbestämmelser avseende ”Vänern med öar och 
strandområden” samt översiktsplanens stadsbyggnadsprincip, som innebär 
att staden ska förtätas utan att försämra tillgången till grönområden. Fas-
tighetsägaren anser att detta frångås vid en exploatering och att det väl-
frekventerade friluftsområdet helt skulle försvinna.  

Kommentar: Beträffande hushållningsbestämmelserna enligt miljöbalken, se kom-
mentar till föreningen Skydda skogens yttrande. Översiktsplanen har en generell 
stadsbyggnadsprincip att staden ska förtätas utan att försämra tillgången till grön-
områden. Översiktsplanen anger också området som ett stadsutvecklingsområde, 
vilket innebär att vissa grönområden måste tas i anspråk eftersom området idag till 
stor del är oexploaterat. Planförslaget innehåller dock en stor andel natur- och 
parkmark varför tillgången till grönområden för de boende fortfarande bedöms 
vara god.  

o I översiktsplanen anges att områden med dokumenterat höga värden för na-
turvård och friluftsliv ska undvikas vid lokalisering av nya bostäder, vägar 
och annan exploatering. Naturvärdesområden som bedöms vara särskilt 
viktiga att beakta är bland annat riksintressen för naturvård, natura 2000 
och nyckelbiotoper. I översiktsplanen anges även att kommunen ska föregå 
med gott exempel på egen mark genom att värna befintliga värden och 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Fastighetsägaren menar att 
det inom Grundviken har identifierats ett stort antal nyckelbiotoper som 
samtliga kommer att påverkas/försvinna vid en exploatering och att det går 
i strid med ovanstående. Fastighetsägaren påpekar även att ett fåtal inven-
teringar har utförts, men att man då har hittat ett antal rödlistade arter och 
signalarter, samt att behovet av fler inventeringar har lyfts fram. Fastig-
hetsägaren betonar också att de många äldre skogsbestånden inom området 
är av den karaktären att de kan betraktas som skogsbiologiska värdekärnor 
och bör lämnas orörda.  

Kommentar: Inom planområdet har åtta nyckelbiotoper identifierats, varav sex 
stycken helt har undantagits från exploatering. Se även kommentar till föreningen 
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Skydda skogens yttrande. Handlingarna har kompletterats med en fördjupad natur-
inventering inom de områden som föreslås för exploatering.  

o Kommunens strategiska plan med målet att naturen i Karlstads Kommun, 
den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras 
och att situationen för rödlistade arter ska förbättras.  

Kommentar: Området har även höga kvaliteter för stadsbyggande och kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer med närhet till bland annat Vänern. Utifrån de anpass-
ningar till befintliga naturvärden som har gjorts i planarbetet bedömer kommunen 
att bostadsbyggande och stadsutveckling är så högt prioriterat att det inte är lämp-
ligt att undanta området helt från exploatering. 

o Utökat strandskydd om 300 meter samt riksintresse med hänsyn till natur- 
och kulturvärden, enligt miljöbalken.  

Kommentar: Utökat strandskydd och område för riksintresse är två separata frå-
gor. Angående strandskyddet se länsstyrelsens yttrande samt kommentar till detta. 
Avseende riksintresset se kommentar till föreningen Skydda skogens yttrande.  

Fastighetsägaren upplyser även om att det finns en tomtlista som upprättats av bo-
ende på Zakrisdalsudden, där 69 olika fågelarter har observerats. Bland dessa åter-
finns arter som havsörn, häger, större hackspett och vitryggig hackspett, rödrom 
och fiskgjuse. Fastighetsägaren bedömer att samtliga av dessa arter har observerats 
vid så pass många tillfällen att häckning måste vara bekräftad samt att fortsatt 
häckning troligen inte kommer att ske vid en exploatering.  

Kommentar: Ovanstående arter har inte identifierats under Skogsstyrelsens inven-
teringar av området. Kommunen har inte anledning att ifrågasätta Skogsstyrelsens 
expertkunskap.  

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2014-06-16 av stadsbyggnadsarkitekt Maria Lindström, i samråd med stadsbyggnads-
arkitekt Kerstin Berg.  

 

 

 

Bilaga 1. Minnesanteckningar från samrådsmötet.  

Bilaga 2. Yttranden i sin helhet från Bergviks stugförening, föreningen Skydda sko-
gen samt boende i närområdet. 


