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Inledning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Katrineberg, 
med syfte att skapa attraktiva bostadslägen nära vattnet samt att på sikt länka ihop 
Karlstads stadsbebyggelse med Vänern i väst. Planen syftar även till att tillgänglig-
göra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad.  

Utlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under 
granskningen av detaljplanen samt kommunens ställningstaganden till dessa.  

Planprocessen 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag den 23 september 2011 att upprätta en 
detaljplan för Katrineberg, från stadsbyggnadsnämnden.  

Ett förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute för sam-
råd mellan den 6 april och den 31 maj 2013. Ett samrådsmöte med 35 personer 
närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-
des och kommenterades i en samrådsredogörelse.  

Ett bearbetat planförslag med tillhörande MKB ställdes sedan ut för granskning 
mellan den 1 juli och den 30 september 2014. En kungörelse fanns på kommunens 
anslagstavla och information om granskningen skickades till statliga och kommu-
nala remissinstanser, berörda fastighetsägare samt de som yttrat sig under samråds-
tiden. Detaljplanen med tillhörande MKB, övriga planhandlingar och utredningar 
fanns tillgängliga i stadshuset, på bibliotekshuset samt på kommunens hemsida un-
der granskningstiden.  

Efter granskningen har planhandlingarna med tillhörande MKB kompletterats och 
ändrats enligt utlåtandet. Kvarstående synpunkter finns på förslaget. Detaljplanen 
bedöms vara klar för antagande av kommunfullmäktige.  
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Kompletteringar och ändringar av planförslaget 
Efter granskningen har ytterligare några utredningar tagits fram. Ett par utredningar 
har även bifogats yttrandet från Bergviks stugförening. Skogsstyrelsen har revide-
rat gränserna för den ena av nyckelbiotoperna. En sammanfattning av rapporterna 
ges nedan, med ett ställningstagande eller beskrivning av ändringar i planen som 
orsakats av utredningarna.  

 

Västkust och Jakobsberg – trafiklösning huvudstråk. Sammanställning och priori-
teringar (Wermlands Infrakonsult AB, Wikon, 2015-01-16) har tagits fram i syfte 
att sammanställa redan utförda utredningar och projekteringar för att göra en sam-
manvägd översikt hur de olika delprojekten (Hammaröleden-Eriksberg) påverkar 
varandra och i vilken ordning utbyggnader bör ske. Vid en utbyggnad av Katrine-
bergsområdet bör åtgärder i Hultsbergsmotet (Bergviksrondellen med anslutningar) 
ske i första hand, för att minska belastningsgraden innan ytterligare trafikbelastning 
påförs.  

I ett inledande skede kan en mindre korsningstyp byggas, för att så småningom er-
sättas med en cirkulationsplats med anslutningar mot Grundviken/Katrineberg, 
Zakrisdal och Gräsdalen. På längre sikt behöver åtgärder göras på Ullebergsleden 
(bl a cykelväg) och cirkulationsplats vid Skoghallsvägen (kapacitetsåtgärder). En 
stegvis utbyggnad av flera parallella områden kan innebära att prioriteringsord-
ningen behöver ändras. Vid en utbyggnad av Grundviken/Katrineberg, Norra och 
Östra Zakrisdal är prioriteringsordningen följande; Hultsbergsmotet (Bergviksron-
dellen med anslutningar), ny cirkulationsplats vid anslutning mot Grundviken, 
Zakrisdal och Gräsdalen, ny cirkulationsplats vid Östra Zakrisdal, ny cirkulations-
plats vid Skoghallsvägen samt Ullebergsleden.  

• Planbeskrivningen kompletteras enligt ovan.  

 

Sveriges rödlista 2015 (2015-04-28) ersätter den tidigare rödlistan från 2010. Röd-
listan tas fram av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och fastställs av 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Rödlistan är en prognos över 
risken för enskilda arter att dö ut, i vårt fall från Sverige. Rödlistan är till hjälp för 
att identifiera vilka arter, och utifrån arternas ekologi vilka miljöer, som behöver 
åtgärdas för att arternas tillstånd ska förbättras. Rödlistan har ingen juridisk status. 
Några arter har tillkommit sedan den tidigare rödlistan 2010, andra arter kan ha fal-
lit ur.  

• Miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras utifrån 2015 års rödlista.  

 

Utredning av skyddsvärd fågelfauna Katrineberg (Ekologigruppen, 2015-02-27) 
syftar till att med befintlig kunskap utreda hur skyddsvärda fågelarter påverkas av 
planförslaget. I denna utredning menas med skyddsvärda fågelarter de fåglar som 
är utpekade i fågeldirektivets bilaga 1, rödlistade fågelarter, rovfåglar samt arter 
som föreslagits som ansvarsarter för Karlstads kommun. Uppgifter om förekomst 
av skyddsvärda fågelarter har hämtats från databasen Artportalen/Svalan, littera-
turuppgifter, omfattande personkontakter och ett kort fältbesök. Någon riktad in-
ventering har inte genomförts inom ramen för denna utredning.  

Planförslagets viktigaste negativa påverkan är att mindre hackspettens livsmiljö 
minskas genom bebyggelse. I utredningen konstateras att den mindre hackspetten 
med största sannolikhet balanserar på nedre gränsen för vad arten kräver vad gäller 
yta av äldre lövdominerad skog. Detta riskerar att påverka den häckning som finns 
i planområdet negativt om inte konsekvensmildrande åtgärder och kompensations-
åtgärder genomförs. Enligt utredningen innehåller den skogsmark som tas i anspråk 
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för bebyggelseområden sammanlagt 1,8 hektar lövträd (varav ca 1,3 hektar ligger i 
löv- och blandskogsområden). För att kompensera förlusten av lövträd föreslår 
Ekologigruppen att ett område som är större (med större andel areal löv) ska avsät-
tas, minst 5 hektar. Kompensationsområdet bör vara ett område som i utgångsläget 
har begränsade kvaliteter för mindre hackspett, men som genom aktiva och konti-
nuerliga skötselinsatser kan få avgörande betydelse för artens häckningsframgång. 
För att kompensera för förlust av lövskog på kort sikt måste till en början död ved 
skapas genom att träd dödas.  

Brun kärrhök och fiskgjuse använder Grundviken i planområdets södra del för fö-
dosök. Det är inte troligt att arterna häckar i området och de negativa konsekven-
serna förväntas bli begränsade. Ekologigruppen rekommenderar ändå en komplet-
terande inventering för att undersöka om dessa arter häckar inom planområdet. 
Detta gäller också för gråspett och spillkråka för att negativa konsekvenser ska 
kunna avskrivas.  

Ekologigruppen bedömer även att skären utanför Grundviken bör inventeras med 
avseende på vissa sjöfåglar, för att kunna vidta rätt skydds- och konsekvens-
lindrande åtgärder i samband med utbyggnad av en hamn.  

Turkduvan kan förväntas påverkas svagt positivt av planförslaget.  

• Planbeskrivning och MKB kompletteras utifrån rapporten.  

• Enligt planbeskrivningen ska en skötselplan upprättas för naturmarken 
inom planområdet. Planhandlingen kompletteras med de förslag till sköt-
selåtgärder som lämnas i rapporten.  

• Kommunen avser att ge ett större sammanhängande naturområde på Bel-
levueberget ett långsiktigt skydd som kompensation för de områden som 
tas i anspråk. Området är cirka 20 hektar stort och innehåller flera delom-
råden, bland annat ett hygge som genom skötselåtgärder på sikt kan ut-
vecklas till en lövskog. Området innehåller även ett skogsområde som är 
klassat som nyckelbiotop med inslag av lövträd samt en värdefull gammal 
barrblandskog som kompenserar den nyckelbiotopsklassade barrblandsko-
gen som tas i anspråk inom planområdet, med avseende både på naturvär-
den och friluftsliv (se även kommentar till teknik- och fastighetsnämndens 
yttrande sid 31). Marken som avsätts ska ägas av kommunen och stämma 
överens med Fördjupad översiktsplan för Västkust.  

• En inventering riktad mot fiskgjuse, brun kärrhök, spillkråka och gråspett 
har utförts under våren 2015 (se sammanfattning nedan).  

• Strandskyddet för vattenområdena kommer inte att upphävas genom plan-
bestämmelse, därför görs ingen riktad inventering mot sjöfåglar i detta 
skede. Det bör istället göras i samband med projektering, strandskyddsdis-
pens och tillståndsansökan för småbåtshamnen. Planbeskrivningen kom-
pletteras under genomförande av småbåtshamn.  

 

Inventering av fiskgjuse, brun kärrhök, spillkråka och gråspett inom Katrineberg 
(DM Naturvård, april – maj 2015) syftar till att undersöka om nämnda fågelarter 
häckar inom planområdet. Under inventeringen observerades fiskgjusar regelbun-
det ute i Kattfjorden och vid två tillfällen sågs fiskgjusar flygande över planområ-
det. Planområdets nätverk av vägar och stigar och den ökade närvaron av männi-
skor i skogen som följt av tidigare villabebyggelse vid Bergviks villaområde och 
Zakrisdalsudden innebär sannolikt att störningen idag är för stor för att fiskgjuse 
ska välja att häcka inom området trots det relativt goda utbudet av lämpliga boträd i 
form av grova tallar med platta trädkronor. Inga tecken på häckning av fiskgjuse 
inom planområdet framkom under inventeringen. Ett gammalt bo av fiskgjuse ska 
finnas i området, detta återfanns inte under inventeringen.  
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Inventeringen visade att ett par av brun kärrhök häckar i bladvassen i viken. Förstö-
relse av habitat som exempelvis vasslåtter skulle få negativ effekt på arten.  

En ropande spillkråka hördes nordost om planområdet, vilket utgör den enda ob-
servationen av arten under inventeringen. Typiska spår efter artens födosök hitta-
des på ett flertal träd och högstubbar.  

Gråspett observerades inte under inventeringen och arten bedöms inte tillhöra 
planområdets häckfåglar.  

Utöver ovan nämnda fågelarter observerades även bland annat ormvråk, duvhök, 
sparvhök och lärkfalk. Inga tecken på häckning av ormvråk framkom. Ett rovfågel-
bo påträffades i en tall (troligen duvhök), boet var delvis raserat och inte aktivt 
2015. Rördrommen observerades i vassområdet. Viken utgör även viktiga födo-
söksmiljöer för Vänerområdets fiskande fågelarter. Eventuell vasslåtter skulle få 
negativ effekt på flera av arterna. Det trädbevuxna skäret rakt utanför viken utgör 
en häckplats för flera arter av sjöfåglar. Från och med 2015 kommer skäret att ingå 
i inventeringarna av Vänerns fågelskär.  

• Planhandlingarna kompletteras utifrån rapporten.  

• Strandskyddet upphävs inte i vattenområdet.  

 

Rättelse Skogsstyrelsen (2015-03-23) av gränserna för nyckelbiotopen inom om-
råde 1C (enligt den tidigare naturinventeringen från 2012-10-15). Nyckelbiotopen 
utgör våtmarksområdet mellan befintlig hamn och grusväg och krockar då med det 
föreslagna parkområdet i planförslaget.  

• Plankartan justeras så att nyckelbiotopen lämnas orörd och planläggs som 
naturmark. Parkytan norr om den mindre grusvägen utökas något västerut 
för att rymma både lekytor och dagvattenhantering. Ett släpp för gångtrafik 
skapas i parkmark mellan bostäderna och vändplanen ute på udden.  

 

Karlstad, Grundviksbäcken (Sweco, 2014-04-01) syftar till att konstatera om 
Grundviksbäckens vatten innehåller föroreningar, och i sådana fall vilka förore-
ningar som förekommer, i vilka halter och vart längs bäcken påslaget sker. Vidare 
har syftet varit att bedöma risker med förekommande föroreningar idag, samt hur 
det påverkar bäcken vid framtida exploateringar. Detta bland annat med tanke på 
att Kattfjorden är kommunens råvattentäkt.  

Uppmätta halter i Grundviksbäcken är låga. Vattenkvaliteten för Karlstads råvat-
tentäkt Kattfjorden bedöms inte äventyras. Risken för påverkan på Grundviksbäck-
en med en exploatering av Katrinebergsområdet bedöms som liten då det inte finns 
något som tyder på påverkan från detta område. Det finns inget som pekar på att 
förorening läcker ut från Katrinebergsområdet som nu planläggs.  

• Planbeskrivning och MKB kompletteras enligt ovan.  

 

Översiktlig naturinventering i skogszon öster om Bergviks stugområde, Karlstad 
(på uppdrag av Bergviks stugförening, 2012-04-23) har lämnats in av Bergviks 
stugförening i samband med deras yttrande över planförslaget i granskningsskedet. 
Den undersökta skogszonen innehåller flera skilda bestånd, från alkärr och björk-
sumpskog, lövträdsdominerad strandskog, lövrik skog vid gammal inäga, barr-
blandskog med inslag av lövträd till hällmarkstallskog. Större delen av området 
tycks vara opåverkat av skogsbruk under längre tid. Det förekommer rätt många 
grova träd. Flera av tallarna bör vara minst 150 år. Död ved finns i varierande 
mängd och av flera olika trädslag. Flera stigar utnyttjas av besökande människor. 
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Till inventeringen hör en förteckning över signalarter, naturvärdesintressanta arter 
samt rödlistade arter.  

• Naturinventeringen bifogas planhandlingarna som ett beslutsunderlag. 

• De rödlistade arter som rapporteras i naturinventeringen (ullticka, ullticke-
poring och scharlakansröd vårskål) ligger samtliga inom bevarad natur-
mark i planförslaget.  

• Miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras utifrån naturinventeringen.  

 

Rapport Bottenundersökning (Dykmagasinet AB på uppdrag av Bergviks stugföre-
ning, augusti 2014) har lämnats in av Bergviks stugförening i samband med deras 
yttrande över planförslaget i granskningsskedet. Undersökningen gjordes med en 
s.k. Sidescan Sonar, som kan lokalisera föremål som är mycket gamla och därför 
begravts helt eller delvis i bottensedimentet. Besiktningen genererade ett 20-tal 
punkter som kunde vara föremål på botten utanför det dumpningsområde som är 
utmärkt på sjökort. Dykning med dokumentering genomfördes på 3 av dessa punk-
ter. Vid dyk 1 och 2 bestod föremålen av sten respektive lerbankar. Vid dyk 3 
uppmärksammades ett okänt föremål (cirka 7 meters djup).  

• Bottenundersökningen bifogas planhandlingarna som ett beslutsunderlag.  

• Vid jämförelse mellan bottenundersökningen, information ur miljönämn-
dens arkiv samt sjökort konstateras att flera av de fynd som gjorts ligger i 
närheten av tidigare kända dumpningsområden, som på sjökortet är marke-
rat med ankrings-, dyk- och fiskeförbud. Det går därför inte att utesluta att 
de fynd som gjorts handlar om dumpade sprängämnen. Området ligger 
dock på ett sådant avstånd från planområdet att det inte bedöms påverka 
planarbetet.  

• Planhandlingarna kompletteras med att det vid eventuella arbeten i vatten-
område ska iakttas försiktighet. 

 

De inkomna synpunkterna under granskningen handlar främst om strandskyddet, 
naturvärden samt småbåtshamnens utbyggnad. Fortsatt arbete med detaljplanen 
samt inkomna synpunkter har lett till följande förändringar i planhandlingarna inför 
antagandet (förutom de förändringar som har föranletts av ovan beskrivna utred-
ningar):  

• Strandskyddsbestämmelserna samt förslag till upphävande har setts över: 

o Strandskyddslinjen ändras enligt länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd 2014-12-16. Beslutet gäller från 2015-01-01.  

o Egenskapsbestämmelserna om odling i parkmark tas bort. Ambit-
ionen att odling kan vara ett sätt att skapa både sociala och ekolo-
giska kvaliteter (inom både kvartersmark och parkmark) kvarstår 
dock och beskrivs i gestaltningsprogram och planbeskrivning. 

o Byggrätten i parkmark tas bort.  

o Plankartan justeras så att gränsen mellan torgyta och vattenområde 
följer strandlinjen i grundkartan. 

o Markanvändningen för besöksmålen på udden (tidigare C1N1) de-
las upp och preciseras med avsikten att minska risken för privatise-
ring. Syftet med bestämmelserna är att skapa möjlighet för lokaler 
och verksamheter som ska fungera som målpunkter för allmänhet-
en vid Vänern. Den ena byggrätten på udden får bestämmelsen N1 
(värmestuga eller lokal för friluftslivets syften), den andra byggrät-
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ten på udden samt byggrätten vid hamntorget får bestämmelsen C1 
(kafé, restaurang, utställningslokal). 

o Föreslagen planbestämmelse om upphävande av strandskyddet för 
kraftledningsgatan tas bort.  

o Föreslagen planbestämmelse om upphävande av strandskyddet 
inom samtliga vattenområden tas bort. Plankartan kompletteras 
med en upplysning om att genomförande av föreslagna åtgärder i 
vattenområde kräver dispens från strandskyddet samt i vissa fall 
miljödom.  

• Byggrätterna för E2 respektive E3 har setts över längs med lokalgatorna, med 
avsikt att skapa samma förgårdsmark som för övrig bebyggelse.   

• Bestämmelsen m1 tas bort. Bullerkraven uppfylls genom prickmark.  

• Plankartan justeras för att öka läsbarheten.  

• Planbeskrivningen kompletteras med en utförligare beskrivning avseende 
lokalgatans anslutning till handelsområdet, ett förtydligande avseende fastig-
hetsnära källsortering samt sopbilens tillgänglighet till dessa (ansvaret ligger 
på exploatören) samt ett förtydligande avseende dagvattenhanteringen.  

• Planbeskrivningens avsnitt om genomförande kompletteras med en upplys-
ning om att man i samband med projekteringen av småbåtshamnen bör se 
över vilka åtgärder som kan vidtas för att skilja båttrafik från badande. Av-
snittet uppdateras även avseende osäkerheten kring fjärrvärmedragning samt 
samverkan kring ledningsdragning. 

 

Miljöbedömningsprocessen 
Ett genomförande av detaljplanen har bedömts medföra risk för betydande miljö-
påverkan och en miljöbedömning löper därför parallellt med planprocessen. Miljö-
bedömning är en process enligt miljöbalken och den processen dokumenteras ef-
terhand i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Det har under detaljplanens granskningsskede även funnits möjlighet att lämna 
synpunkter på MKB:n. De synpunkter som direkt har riktats mot MKB:n redogörs 
för under rubriken ”Miljökonsekvensbeskrivningen”, övriga synpunkter har inte 
preciserats om de gäller MKB:n eller detaljplanen och redogörs för samlat i detta 
granskningsutlåtande. Sammanfattningsvis handlar synpunkterna som rör MKB:n 
om naturvärden, strandskydd, exploateringsgrad och ålens livsmiljö.  

Kompletteringar och ändringar av miljökonsekvensbeskrivningen 
Miljökonsekvensbeskrivningen ändras enligt nedan inför antagandet av detaljpla-
nen. Handlingen kompletteras och förtydligas med avseende på: 

• Överblick och läsbarhet. 

• Nya rapporter, utredningar och föreslagna ändringar i detaljplanen. 

• Alternativbeskrivningar och dess konsekvenser. 

• Vilka planbestämmelser och åtgärder som föreslagits i detaljplanen och vilka 
konsekvenser detta ger. 

• Vilka arter som påverkas av planförslaget, vilket skydd som är aktuellt för 
respektive art samt för vilka arter det krävs dispens från artskyddsförord-
ningen (förteckningen uppdateras utifrån 2015 års rödlista). 
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• Förslag till kompensationsåtgärd avseende mindre hackspett, nyckelbio-

topsklassad blandbarrskog som tas i anspråk samt för friluftslivet. 

 

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 i utlåtandet och stadsbyggnadsförvaltningen anser 
därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.  

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående synpunkter finns från arbetet med planprogram och planförslag:  

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen kan bli aktuell för prövning avseende före-
slaget upphävande av strandskydd. Länsstyrelsen gör även bedömningen att ett ge-
nomförande av planen riskerar att strida mot förbud i artskyddsförordningen.  

Naturskyddsföreningen anser att planområdet helt bör undantas från exploatering 
och avstyrker en exploatering med hänvisning till mycket höga naturvärden och 
strandskyddet.  De anser att planområdet som helhet utgör ett så värdefullt område 
att det borde skyddas som naturreservat eller biotopskyddsområde.  

Vänerns Fiskarförbund samt yrkesfiskarna vid Lillängshamnens fiskrökeri AB 
har synpunkter på ålens livsmiljö. Yrkesfiskarna har även ett avtal om arrende av 
vatten för yrkesfiske samt fasta fiskeredskap inom viken.  

Ancore 48 AB/ICA Fastigheter AB, OK Värmland Fastighets AB och 
Eurocommersial 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.  

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

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

Fastighetsägare för Zakrisdals företagscentrum anser att småbåtshamnen ska 
lokaliseras längre in i viken mellan Grundviken och Zakrisdal samt att båtupplag 
ska anvisas till skyddszonen intill kraftledningsgatan. De anser även att Grundvi-
ken och Zakrisdal bättre ska knytas samman till en stadsdel genom att minska ytan 
för orörd natur i viken och ge en tydlig visuell koppling mellan parkrummet längs 
bäcken och Vänern.  

Bergviks stugförening (med fullmakter) samt boende vid Frykmans väg anser att 
skälen för upphävande av strandskyddet inte är tillräckliga och att skogen bör beva-
ras alternativt avsättas som kommunalt naturreservat.  

Flera boende vid Frykmans väg anser att avståndet till närmsta bebyggelse ska 
uppgå till minst 70 meter respektive 100 meter respektive 200 meter eller ännu 
bredare. Någon boende anser att skogen som bildare en triangel mellan befintligt 
villaområde, befintlig grusväg genom skogen samt kraftledningsgatan ska bevaras. 
Flera boende anser att bebyggelseområdet främst ska planeras för villor samt att en 
badplats ska anläggas längst in i viken mellan Grundviken och Zakrisdal. Någon 
boende framför att andra områden bör bebyggas istället för Katrineberg.  

Boende på Zakrisdalsudden anser att förslaget innebär en alltför stor exploatering 
av vattenområdet (med säkerhetsrisker mellan båtar och bad) och att deras möjlig-
het till bad och friluftsliv begränsas. De anser även att utbyggnaden ska ske enligt 
alternativ B i miljökonsekvensbeskrivningen för att bevara alla nyckelbiotoper och 
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att exploateringen ska minska till 500 bostäder. Någon boende avstyrker exploate-
ringen helt.  

Boende i annan kommun är starkt kritisk till att områden med höga naturvärden 
exploateras, med anledning av de äldre skogsbestånden som sammantaget är av så-
dan karaktär att de kan betraktas som skogsbiologiska värdekärnor.  

Inkomna yttranden 
Under granskningen har 20 yttranden kommit in enligt nedanstående förteckning. 
Yttrandena har sammanfattats tematiskt och kommenterats med kursiv stil. De te-
matiska avsnitten är strandskydd, naturvärden, exploateringsgrad, småbåtshamn 
och övriga vattenområden, föroreningar, trafik, markanvändning och bebyggelse, 
tekniska system, dagvatten, översvämningsrisk och utfyllnad av mark, miljökonse-
kvensbeskrivningen och formalia. Eftersom yttrandena till viss del har sammanfat-
tats och delats isär på de olika avsnitten, så bifogas yttranden från boende samt 
Bergviks stugförening i sin helhet (bilaga 1).  
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Bergviks stugförening (33 fullmakter från boende längs Frykmans väg) 

Boende Forshaga (1 privatperson) 

Boende 1, Frykmans väg (1 fastighet) 

Boende 2-3, Frykmans väg (1 fastighet) 

Boende 4-5, Frykmans väg (1 fastighet) 

Boende 6-13, Frykmans väg (4 fastigheter) 

Boende Lidköping (1 privatperson) 

Boende Zakrisdalsudden (103 namnunderskrifter från boende på Zakrisdalsudden) 

Hammarö kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Karlstads Energi AB 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Luftfartsverket 

Länsstyrelsen 

Miljönämnden 

Naturskyddsföreningen 

Södra Bergvik KB och AB 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Luftfartsverket, Södra Bergvik KB och 
AB har inget att erinra mot planförslaget.  

Barn- och ungdomsförvaltningen har avstått från att svara, då de inte har något att 
tillföra från tidigare.  

Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att svara.  

Miljönämnden har inget att erinra mot planförslaget, men lämnar nedanstående in-
formation:  

Nämndens synpunkter från samrådsskedet har tillförts planbeskrivningen. I miljö-
konsekvensbeskrivningen tas frågan om markföroreningar upp. Grundviksbäcken 
är idag en recipient för dagvatten från industriområdet på Gräsdalen och Zakrisdals 
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verksamhetsområde. Hittills utförda provtagningar av olika typer av föroreningar i 
Grundviksbäcken visar på låga värden. Bedömningen är att exploateringen av 
Katrinebergsområdet kommer att ha en liten påverkan på Grundviksbäcken. En 
viktig insats blir dock att dels fördröja och dels att rena dagvattnet från exploate-
ringsområdet via magasin innan det leds till bäcken. Genom att inte öka flödet i 
bäcken kan man säkerställa att inte föroreningar i sedimenten lösgörs. Med de före-
slagna åtgärderna är bedömningen att vattenkvaliteten i Kattfjorden, som är kom-
munens råvattentäkt, inte påverkas negativt av planförslaget.  

I närheten finns Zakrisdals verksamhetsområde med två tillståndspliktiga ytbe-
handlingsindustrier som efter intern rening släpper ut processvatten i Grundviks-
bäcken. I samband med exploateringen av Norra Zakrisdals verksamhetsområde 
måste det ena företaget flytta. Exploatören för området kommer att bygga ett nytt 
industriområde men det är osäkert om företaget väljer det nya området för etable-
ring. Om ingen etablering sker så kommer det att betyda att belastningen av pro-
cessvatten på Grundviksbäcken minskar. Om det blir aktuellt med en etablering 
måste verksamheten söka nytt miljötillstånd och med nya utsläppsvillkor som då 
bestäms med hänsyn till förhållandena i planområdet.  

Rättelse: Enligt rättelse från miljöförvaltningen är det endast ett företag som släp-
per ut renat processvatten i Grundviksbäcken.  

Visionen för området är att skapa en hållbar stadsdel med miljö- och naturprofil. 
En bärande strategi i planarbetet har varit att integrera transportfrågorna i planpro-
cessen med tanke på transporternas betydelse för klimatfrågan. Som konkreta åt-
gärder kan nämnas att området ska ha en väl utbyggd och fungerande kollektivtra-
fik från början för att skapa bra resvanor och fungerande gång- och cykelvägar till 
och från området, cykelparkeringar vid bostashusen enligt cykelnormen och de ska 
i fråga om läge prioriteras framför bilparkeringar mm. Planarbetet för Västkust har 
också varit ett KLIMP-projekt (nationellt klimatinvesteringsprogram) som genom-
förts med statligt bidrag och miljöförvaltningens transportrådgivning som projekt-
ledare. Miljöförvaltningen anser att det är betydelsefullt och angeläget att man se-
dan följer upp vilka effekter som insatta fysiska och mjuka åtgärder kan ha gett på t 
ex resvanor för boende i området.  

Strandskydd 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att upphävande av strandskydd måste begränsas enligt syn-
punkterna nedan. Antas planen i aktuell form bedömer länsstyrelsen att planen 
kommer bli föremål för prövning avseende föreslaget upphävande av strandskydd. 
Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att andra, mindre konfliktfyllda, bostads-
områden utpekade i kommunens olika översiktsplaner behöver tas i anspråk innan 
samhällsintresset är så övervägande stort att en exploatering enligt planförslaget är 
motiverat.  

Kommentar: Västkust pekas ut i översiktsplanen med syftet att öka tillgängligheten 
till Vänern. Katrineberg är en viktig del av Västkust för att lyckas med denna mål-
sättning, där en del av detta syfte är att skapa attraktiva bostäder i ett naturskönt 
läge vid Vänern samtidigt som andra samhällskrav såsom god kollektivtrafikför-
sörjning, god boendemiljö, närhet till handel, service och skola samt ett accepta-
belt avstånd till centrum kan tillgodoses. Området kan även erbjuda friluftsmöjlig-
heter vid Vänern för både boende inom området och övriga Karlstadsbor eller be-
sökare, genom att tillfartsvägar, cykelvägar mm skapas och kollektivtrafik kan tra-
fikera området.  

Övriga områden (förutom Västkust) som pekas ut i översiktsplanen med syftet att 
öka tillgängligheten till Vänern och Klarälven (som är en av översiktsplanens 
stadsbyggnadsprinciper) samt innehåller bostäder är Välsviken, Jakobsberg, Inre 
hamn, Tormestad och Busterud. Samtliga av dessa områden innehåller konflikter 
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gällande flera av följande aspekter; strandskydd, naturvärden, infrastruktur, stör-
ningar, risker, översvämning, flytt av verksamheter, markföroreningar samt mark-
åtkomst.  

Även om flera av ovan nämnda stadsutvecklingsområden innehåller stora bostads-
områden, så räcker det inte att endast planera för ett område för att tillgodose bo-
stadsbehovet och stadens vilja att växa. Det finns heller inga garantier för att öv-
riga pågående planer kommer att kunna genomföras i den omfattning som behövs. 
Kommunen bedömer därför att en exploatering enligt planförslaget är motiverat 
trots konflikten med strandskyddet.  

Plankartan justeras enligt länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 2014-12-
16. Övriga justeringar avseende förslag till upphävande av strandskyddet har 
gjorts enligt nedanstående kommentarer.  

Till granskningsskedet har kunskapen om exploateringens påverkan på områdets 
naturvärden på land utökats och fördjupats. Länsstyrelsen anser att strandskyddsin-
tresset med hänvisning till detta väger tyngre än intresset att ta området i anspråk 
på det vis planen föreslår. Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att exploate-
ringen är väsentligt högre än den som anges i fördjupad översiktsplan för Västkust. 
Exploateringsgraden och/eller lokaliseringen av markanvändning som påverkar na-
turvärdena måste ses över för att det särskilda skälet angeläget samhällsintresse ska 
kunna åberopas vid upphävande av strandskyddet.  

Kommentar: Fördjupad översiktsplan för Västkust angav ca 200 bostäder (småhus 
och flerbostadshus) för ”Södra Grundviken” som är området väster om kraftled-
ningen. För samma delområde av planen anger planförslaget för Katrineberg ca 
430 bostäder (småhus och flerbostadshus). Exploateringens utbredning på mark 
har begränsats med hänsyn till den värdefulla naturen och istället tillåtits att gå 
upp i höjd. Stora delar av den värdefulla naturen har helt undantagits från exploa-
tering. Exploateringens ökning är med anledning av det attraktiva läget vid Vänern 
samt behovet av stora investeringar gällande infrastruktur och allmänna ytor. 
Kommunen bedömer att en lägre exploatering inte är ekonomiskt hållbar. Olika al-
ternativ för lokalisering av markanvändning har redovisats i miljökonsekvensbe-
skrivningen, se även kommentar till yttrandet nedan. 

För områden med kvartersmark för bostäder, skola, lokalgata, torg, parkering och 
transformatorstation delar länsstyrelsen även i granskningsskedet kommunens upp-
fattning om att det är ett angeläget allmänt intresse att bostäder byggs. Samtidigt 
har en redovisning av exploateringarnas påverkan på naturvärden efterfrågats i 
samrådet. Till granskningsskedet har bilden av exploateringens påverkan på områ-
dets naturvärden tydliggjorts vilket gör att dispositionen av de markanspråk som 
medför oåterkallelig påverkan på naturvärden behöver ses över och alternativ dis-
kuteras. Exempelvis måste alternativa lösningar för parkerings- och bostadsända-
mål som placerats på nyckelbiotoper diskuteras.  

Kommentar: Utanför strandskyddat område har både parkerings- och bostadsän-
damål placerats på nyckelbiotop. Inom strandskyddat område däremot är det en yt-
terst liten del av parkeringsändamål (direkt väster om kraftledningen) som place-
rats på nyckelbiotop. Bostadsändamål och lokalgata har dock placerats på del av 
en nyckelbiotop enligt planförslaget. Denna nyckelbiotop bedöms inte ha naturvär-
den som är knutna till stranden och ligger centralt mitt i området. De vattenan-
knutna naturvärdena (nyckelbiotoperna) som är beroende av Vänerns fluktuationer 
har bevarats som naturmark längs stranden.  

Nyckelbiotopen som delvis tas i anspråk för bebyggelse inom strandskyddsområdet 
består av barrblandskog och nyckelbiotopen utanför strandskyddsområdet består 
av hällmarkskog. Ett större sammanhängande naturområde med liknande skog fö-
reslås få ett långsiktigt skydd vid Bellevueberget som kompensation.  
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Olika alternativ för exploatering av området redogörs för i miljökonsekvensbe-
skrivningen, där alternativ B har tagit hänsyn till samtliga nyckelbiotoper inom 
strandskyddat område. Som helhet bedömer dock kommunen att alternativ B inte 
utgör god samhällsbyggnad, främst med tanke på bebyggelsestruktur, sociala 
aspekter samt hållbara transporter. Miljökonsekvensbeskrivningen förtydligas och 
kompletteras avseende alternativbeskrivningarna och dess konsekvenser.  

För ett område söder om kvartersmark för bostäder och skola föreslås att strand-
skyddet ska upphävas i naturmark. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfatt-
ning om att ett upphävande varken är nödvändigt eller är förenligt med strand-
skyddsbestämmelserna.  

Kommentar: Området omfattas inte längre av det utvidgade strandskyddet, enligt 
länsstyrelsens beslut 2014-12-16. Plankartan justeras utifrån det nya beslutet.  

Planförslaget föreslår upphävande av strandskydd inom parkmark. Länsstyrelsen 
anser att det till en god boendemiljö kan behövas anläggningar som lekplatser och 
idrottsplatser. Sådana kan med fördel anläggas inom parkmark. Odlingslotter är 
också ett exempel på markanvändning inom parkmark. Dock kan ett område med 
odlingslotter verka privatiserande och avhålla eller hindra människor från att pas-
sera genom området.  

Länsstyrelsen anser att eftersom det enligt planförslaget är möjligt att anlägga ex-
empelvis inhägnade odlingslotter inom både det parkområde som föreslås nordväst 
om samt söder om det sydligaste bostadsområdet finns det risk för att dessa an-
läggningar skär av de gröna kilar vars funktion bör värnas.  

Parkmarken söder om det södra bostadsområdet möjliggör dessutom att mindre 
byggnad om totalt 150 m2 får uppföras. Vad för byggnad som avses är oklart.  

Planförslaget behöver revideras med bestämmelser som säkerställer passage över 
dessa ytor alternativt begränsar och definierar privatiserande åtgärder inom park-
mark. Länsstyrelsen anser att först efter en sådan revidering kan intresset av att ta 
marken i anspråk på ett sådant sätt väga tyngre än strandskyddets intresse.  

Kommentar: Syftet med parkmarken är att den ska vara allmänt tillgänglig och ex-
empel på markanvändning kan som länsstyrelsen påpekar t ex vara lekplatser, id-
rottsplatser eller odling. För samtliga ändamål är det viktigt att se till helheten och 
utformningen av området vid genomförandet. Traditionella kolonilotter/ 
odlingslotter har inte varit tanken i detta område, utan snarare stadsodling av nå-
gon form. Egenskapsbestämmelsen om odling tas därför bort. Ambitionen att od-
ling kan vara ett sätt att skapa både sociala och ekologiska kvaliteter (inom både 
kvartersmark och parkmark) kvarstår dock och beskrivs i gestaltningsprogram 
samt planbeskrivning. Byggrätten i parkområdet tas bort.  

Delar av föreslaget torg invid vattnet i områdets södra ände är förlagt i vattenom-
råde eller kräver arbete i vattenområde för sitt genomförande. Med risk för påver-
kan på höga naturvärden i vattenområdet, kan ett genomförande i dessa delar inte 
anses väga tyngre än syftet med strandskyddet. Länsstyrelsen anser därför att om-
rådet behöver revideras för att undvika påverkan i vattenområdet innan ett upphä-
vande av strandskydd är motiverat.  

Kommentar: Gränsen för torget följer i stort strandlinjen, plankartan justeras så 
att den helt följer strandlinjen.  

Länsstyrelsen hade i samrådet synpunkter på planbestämmelsen C1N1. Kommunen 
har till granskningsskedet ändrat bestämmelsen. Länsstyrelsen kan se syftet och 
ambitionen med ändringen men anser att planbestämmelsen fortfarande inte uteslu-
ter anläggningar av privatiserande karaktär i samma utsträckning som tidigare. Vi-
dare är antalet områden för syftet många. Länsstyrelsen anser inte att intresset att ta 
dessa områden i anspråk i föreslagen utsträckning väger tyngre än strandskyddets 
intressen.  
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Kommentar: Kommunen har inte sett någon anledning till att i detalj styra verk-
samheternas placering. Syftet har varit att främja friluftslivet och skapa möjlighet 
för lokaler och verksamheter som ska fungera som målpunkter vid Vänern för all-
mänheten. Inför antagandet delas planbestämmelsen ändå upp på två olika be-
stämmelser; 

N1 Värmestuga eller lokal för friluftslivets syften 

C1 Kafé, restaurang, utställningslokal 

Länsstyrelsen kan inte se att några särskilda skäl för upphävande av strandskydd 
inom området E1 som utgör kraftledningsgatan har anförts. Syftet med ett sådant 
upphävande är också oklart varför länsstyrelsen avstyrker ett sådant upphävande.  

Kommentar: Enligt länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd så omfattas inte 
längre stora delar av kraftledningsgatan av strandskyddet. För den del som passe-
rar alkärret tas föreslagen planbestämmelse om upphävande av strandskyddet 
bort. Planhandlingarna revideras.  

Länsstyrelsen anser att de åtgärder som i detaljplan föreslås genomföras i vatten-
miljön påverkar vattenmiljön på ett oacceptabelt vis. Länsstyrelsen bedömer att det 
saknas särskilda skäl för upphävande av strandskyddet inom vattenområdena.  

De anläggningar som föreslås inom vattenområdet utgör inte nödvändiga förutsätt-
ningar för en god boendemiljö enligt PBL och kan därför inte räknas till sådana an-
läggningar som behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Grundviken 
har stor betydelse för ålbeståndet och det råder ingen osäkerhet i frågan om före-
slagna åtgärders negativa påverkan på ålen. Beaktat dessa fakta gör länsstyrelsen 
bedömningen att planens syfte i dessa områden och avseenden inte väger tyngre än 
strandskyddets intressen i en intresseavvägning enligt 4 kap. 17 § PBL.  

Det särskilda skälet att anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet 
räcker inte för att godta ett upphävande av strandskyddet för dessa vattenområden.  

Inom område W3 är badbryggor tänkt att uppföras. Badbryggor anser länsstyrelsen 
är en fråga för dispensprövning enligt strandskyddsbestämmelserna, inte upphä-
vande genom detaljplan, varför strandskydd inte heller bör upphävas i detta om-
råde.  

Kommentar: Föreslagen planbestämmelse om upphävande av strandskydd inom 
samtliga vattenområden tas bort. Dispens från strandskyddet krävs vid genomfö-
rande inom planens vattenområden.  Planhandlingarna revideras och en upplys-
ning läggs till på plankartan om att ett genomförande inom vattenområde kräver 
dispens från strandskyddet.  

 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen anser att områdets nuvarande strandskydd på 300 meter ska 
gälla även i fortsättningen. De anser att förslagen i planen om upphävt strandskydd 
inte ska genomföras och att orsakerna till att strandskyddet bör vara 300 meter är:  

• Vänerns strandområde omfattas av riksintresse för friluftslivet både enligt 
miljöbalken 3 kap. 6 § och 4 kap. 2 §.  

• En relativt stor del av kuststräckan inom Karlstads kommun är redan ian-
språktagen för bostäder eller verksamheter. Enligt uppgift från Vänerns 
vattenvårdsförbund är ca 62 % av Vänerns stränder bebyggda inom 300 
meter inom Karlstads kommun och ca 85 % inom Hammarö kommun. 
(Hänvisning finns till länsstyrelsens hemsida.) 

Naturskyddsföreningen hänvisar till 2009 års proposition 2008/09:119 om ändring 
av miljöbalken angående särskilda skäl för upphävandet av strandskydd. I proposit-
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ionen står att kommunens behov av tätortsutveckling inte gäller obetingat, undan-
taget får endast tas i bruk om intresset ”inte kan tillgodoses utanför området”. Na-
turskyddsföreningen anser inte att kommunen visat att en annan lokalisering är 
omöjlig eller i vart fall orimlig, vilket är ett krav enligt propositionen. Det är också 
så att strandskyddet ska få företräde (ändå) om skyddsvärdena är tillräckligt stora. 

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

Kommunen anger i planunderlaget att planen innebär att stranden blir mer lättill-
gänglig än tidigare från land för allmänheten. Detta mål är fullt möjligt att uppnå 
även utan att ge avkall på strandskyddet, t ex med den spångade strandpromenad 
som just nu byggs vid Västkust.  

Kommentar: Det är möjligt att genomföra enklare åtgärder som t ex en spång eller 
gångvägar för att tillgängliggöra stranden även utan en exploatering. Andra åt-
gärder som tillfartsväg, kollektivtrafik, småbåtshamn, värmestuga, toaletter etc 
som också bidrar till ett ökat friluftsliv (för fler än närboende) är beroende av de 
intäkter som en exploatering genererar.  

En strandskyddszon utgör också en skyddszon mot konsekvenserna av befarade 
översvämningar. Enligt planbeskrivningen ligger delar av planområdet lågt i för-
hållande till planeringsnivån för översvämning. Det framgår inte tydligt av planbe-
skrivningen om hänsyn tagits till de bedömningar som gjorts av ökad nederbörd vid 
befarade klimatförändringar.  

Kommentar: Strandskyddet syftar till att trygga en allemansrättslig tillgång till 
strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i 
vatten. Risk för översvämning är inte kopplat till strandskyddets syften. Översväm-
ningsnivån (som tagits fram av länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland) 
är baserad på 200-årsnivån inklusive en vind- och klimatmarginal.  

 

Bergviks stugförening (33 fullmakter) 
Bergviks stugförening anser att kommunen bättre än hittills ska ange skälen för att 
markuppfyllnad och exploatering lagligen ska få ske inom strandskyddat område 
av riksintresse.  

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

 

Naturvärden 
Länsstyrelsen 
Med hänvisning till 1-2 kapitlen miljöbalken, med avseende på alla i området före-
kommande skyddade arter samt i övrigt utpekade höga naturvärden bedömer läns-
styrelsen att planförslaget ur naturvårdssynpunkt inte utgör en god lokalisering av 
ny bebyggelse.  

Fynd av arter som skyddas enligt artskyddsförordningen innebär att man i första 
hand bör undvika påverkan på arterna och deras livsmiljöer. Kan värden inte und-
vikas kräver genomförandet av delar av planen prövning enligt samma förordning, 
som innehåller små utrymmen för att lämna dispens. Övriga naturvärden behöver 
utredas närmare.  

Kommentar: Kompletterande utredningar har gjorts avseende lövskogsanalys och 
fåglar. Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras och förtydligas avseende ar-
ternas påverkan samt för vilka arter det krävs dispens.  

Uppgift om häckande fiskgjuse i området har efter samrådet kommit till länsstyrel-
sens kännedom. Kommunen har också fått information om detta enligt samrådsre-
dogörelsen, men väljer att avfärda uppgiften eftersom skogsstyrelsen inte angett 
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detta i rapport från den inventering som genomförts inom ramen för planarbetet. 
Skogsstyrelsen har dock haft i uppdrag att inventera området med avseende på röd-
listade arter och fiskgjuse är inte en rödlistad art. I skogsstyrelsens slutrapport 
NVINV 2012 finns dock fynd av risbo rovfågel noterat i område 6A (parkering på 
plankartan). Fiskgjuse är en mycket störningskänslig art och Sverige har ett inter-
nationellt ansvar att skydda arten då den pekats ut i EU:s fågeldirektiv. Sverige och 
Finland har särskilt stor betydelse för världspopulationen fiskgjusar (syntesrapport 
om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss).  

Kommentar: Skogsstyrelsen har gjort 4 inventeringar som berör planområdet. En-
ligt den sista rapporten från 2013 var syftet ”att kartlägga eventuella förekomster 
av rödlistade arter och skyddsvärda arter inte minst bland marksvamparna”. Även 
tidigare rapporter har haft syftet att ”redovisa eventuella förekomster av rödlis-
tade arter, signalarter eller andra naturvårdsintressanta arter. I bedömningen har 
också ingått att notera viktiga strukturer i skogen som är relevanta för höga natur-
värden där dessa arter kan förväntas.” Skogsstyrelsen har alltså inte enbart haft i 
uppdrag att inventera med avseende på rödlistade arter och har även rapporterat 
andra fynd än rödlistade arter, t ex ovan nämnda risbo rovfågel.  

Område 6A har bevarats som naturområde enligt plankartan (och är inte parke-
ring som påpekas ovan). Detta framgår av miljökonsekvensbeskrivningen. Angå-
ende fiskgjuse samt konstaterat risbo i område 6A, se kommentarer nedan.  

Vidare har skogsstyrelsen konstaterat häckande mindre hackspett (rödlistad NT) i 
delområde 4 inventering 2009-03-02. Mindre hackspett har stora krav på sin livs-
miljö när det gäller t ex ingående strukturer och areal, för att ett par ska lyckas med 
häckning. I planhandlingarna saknas en diskussion om vad som kan betraktas som 
ett tillräckligt stort fortplantningsområde och dess utbredning i det aktuella fallet. 
Planens påverkan på konstaterat bestånd av mindre hackspett måste beskrivas ytter-
ligare och i ett större sammanhang. I det fall artens (eller något av nedanstående 
fågelarters) fortplantingsområden eller viloplatser skadas ska påverkan på deras 
livsmiljö prövas i en dispens från 14 § artskyddsförordningen.  

Kommentar: Handlingarna kompletteras med en lövskogsanalys baserad på den 
mindre hackspetten. Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras utifrån lövskogs-
analysen.  

Övriga rödlistade och skyddade fåglar som under samrådsskedet rapporterats in är 
havsörn, vitryggig hackspett, rördrom och turkduva. Fåglar omfattas av artskydds-
förordningen och i arbetet med denna prioriteras fågelarter utpekade enligt fågeldi-
rektivet, rödlistade arter och arter med nedåtgående trend. Länsstyrelsen anser att 
de uppgifter om förekomst av fiskgjuse, havsörn, vitryggig hackspett, rördrom och 
turkduva som inkommit måste avfärdas innan planen antas.  

Kommentar: En utredning av skyddsvärd fågelfauna samt en riktad fågelinvente-
ring inom planområdet har beställts sedan granskningen. Miljökonsekvensbeskriv-
ningen kompletteras.  

Förekomst av mindre vattensalamander är konstaterad i damm i området. Planför-
slagets påverkan på artens livsmiljö är oklar. Arten är fridlyst enligt 6 § artskydds-
förordningen. Nattviol har också påträffats och arten är, liksom samtliga orkidéer i 
landet skyddade enligt 8 § artskyddsförordningen. Ingrepp som strider mot förbu-
den kräver dispens enligt 15 § artskyddsförordningen. De formella kraven för en 
sådan dispens inkluderar bl a att man visar att ingen annan lämplig lösning finns.  

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras och förtydligas avseende 
fridlysta arter samt konsekvenserna.  

Ett flertal rödlistade arter har påträffats. Flera nyckelbiotoper berörs dessutom. 
Sammanfattningsvis pekar allt underlag på att detta område hyser stor biologisk 
mångfald och är mycket värdefullt för djur- och växtliv. Med planförslaget frag-
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menteras naturvärdena och nya barriärer skapas, spridning av flora och fauna för-
svåras och risken för isolering ökar. Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genom-
förande av planen riskerar att strida mot förbud i artskyddsförordningen med avse-
ende på ett flertal skyddade arter. För att ur dessa aspekter kunna genomföra planen 
bör påverkan på ovan nämnda arter undvikas. Det material som länsstyrelsen tagit 
del av gör det inte möjligt att bedöma hur arterna påverkas av ett genomförande.  

Kommentar: Kompletterande utredningar har gjorts sedan granskningen. Miljö-
konsekvensbeskrivningen kompletteras och förtydligas avseende eventuella konse-
kvenser.  

I planförslaget har stor hänsyn tagits till att bevara de högsta naturvärdena samt 
att skapa gröna kilar och korridorer. Länsstyrelsen har under rubriken strand-
skydd påpekat att dessa gröna kilars funktion ska värnas. Vissa barriärer skapas 
ofrånkomligen genom en exploatering. Kommunen bedömer att det trots konflikten 
mellan naturvärden och exploatering finns ett så angeläget allmänt intresse att 
området ändå ska tas i anspråk för bebyggelse, se även kommentar till strandskyd-
det.  

Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet vikten av att ålbeståndet i Grundviken inte 
hotas och att populationen inte minskar ytterligare. Länsstyrelsen delar slutsatserna 
i de undersökningar och inventeringar som genomförts inom ramen för planarbetet 
som anger att ytterligare båthamnar och båttrafik samt anläggningsarbeten som 
sprängning, muddring, pålning och utfyllnad i området är inslag som inverkar 
mycket negativt på ålens livsmiljö.  

Ål är rödlistad sedan 2010 och bedöms vara akut hotad. År 2007 antogs en rådsför-
ordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av den 
europeiska ålen. Varje medlemsstat fick möjligheten att utarbeta planer för förvalt-
ning av ål. Sveriges ålförvaltningsplans ansats är att dimensionera de svenska åt-
gärderna så att tillväxten hos ålbeståndet vänder uppåt. Flera åtgärder har införts 
för att skydda ålbeståndet från utrotning, där en av åtgärderna är att bevara ålens 
uppväxtområden. Grundviken är ett av dessa viktiga uppväxtområden och ål har 
planterats ut i närområdet under flera års tid. Länsstyrelsen vill påpeka att även om 
utplanteringen sägs ha upphört kommer ålen att finnas kvar på platsen under flera 
år framåt i tiden, troligtvis minst 10-20 år.  

Att exploatera Grundviken ytterligare med pirar, småbåtshamn mm strider enligt 
länsstyrelsens bedömning mot svensk ålförvaltningsplan och de krav som EU ställt 
på sina medlemsländer. I svensk ålförvaltningsplan finns Vänern särskilt utpekad 
som sjö för utsättningar av ålyngel. Den nedgång i ålbeståndet som konstaterats 
kan antas bero på de åtgärder som vidtagits i området. Att då tillåta ytterligare åt-
gärder som försämrar möjligheten för ålens överlevnad är inte förenligt med de 
åtaganden och ambitioner som finns i den svenska ålförvaltningsplanen. Länssty-
relsen anser att de åtgärder som i detaljplan föreslås genomföras i vattenmiljön på-
verkar vattenmiljön på oacceptabelt vis.  

Kommentar: Föreslagen planbestämmelse om upphävande av strandskydd inom 
samtliga vattenområden tas bort. Kommunens långsiktiga ambition och viljeinrikt-
ning är ändå att skapa en småbåtshamn med möjligheter att ta sig ut på Vänern 
och användningen av vattenområdena ligger därför kvar i plankartan. Kommunen 
avser att fortsätta med provfisken av ålen för att undersöka vad som händer med 
ålbeståndet.  

 

Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen anser att planområdet helt bör undantas från exploatering 
och avstyrker en exploatering med hänvisning till mycket höga naturvärden och 
strandskyddet.  
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De naturinventeringar som genomförts visar på mycket stora naturvärden. Inom 
området finns åtta nyckelbiotoper och flera andra områden som också har stora na-
turvärden. Den kompletterande inventeringen i de områden som ska exploateras 
styrker oss i förvissningen att området inte bör exploateras. Enligt planförslagets 
MKB bedöms förslaget kunna innebära en stor påverkan och stora negativa konse-
kvenser på områdets naturvärden. Detta beror på flera samverkande faktorer som 
fragmentering av livsmiljöer för djur och växter, barriäreffekter, slitage mm. Na-
turskyddsföreningen har även tagit del av en inventering av mossor, lavar och 
svampar utförd i november 2013 på uppdrag av Bergviks stugförening. Denna in-
ventering visar på kompletterande fynd av rödlistade arter, signalarter och natur-
värdsintressanta arter och bekräftar att området har mycket stora naturvärden. In-
venteringen är bifogad yttrandet.  

Kommentar: Den inventering som är bifogad Naturskyddsföreningens yttrande 
samt Bergviks stugförenings yttrande är utförd i april 2012. Naturinventeringen bi-
fogas planhandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras utifrån 
denna.  

Som framhålls i MKB:n är biotoperna i området relativt sällsynta sett till hela Karl-
stads kommun. Det sociala värdet av att ha en biologiskt värdefull skog så nära 
människor borde vägas in i detta sammanhang. Det ger människor en förståelse för 
hur ”riktig” skog ska se ut istället för att bli indoktrinerade i tron att allt som är 
trädbevuxet är skog, vilket svensk skogsindustri har basunerat ut i många decen-
nier. Katrineberg skulle, likt Oset och Rynningeviken i Örebro, kunna vara ett hög-
klassigt rekreationsområde för alla kommunens invånare och också med sina fina 
naturvärden kunna framhållas i andra sammanhang (turist-, internationell mark-
nadsföring mm).  

Naturskyddsföreningen anser att planområdet Katrineberg som helhet utgör ett så 
värdefullt område att det helt borde naturskyddas som naturreservat eller biotop-
skyddsområde. Föreningen anser att det vore bättre att skydda hela planområdet 
och hellre bygga fler bostäder i områden med mindre naturvärden.  

Kommentar: Kommunen bedömer att det trots konflikten med naturvärden är ett 
angeläget allmänt intresse att bebygga området, se kommentar till länsstyrelsens 
yttrande om strandskyddet.  

Om området ändå skulle bebyggas anser Naturskyddsföreningen att kvarvarande 
biologiskt värdefulla områden ska skyddas genom biotopskydd och/eller naturre-
servat. Försiktighetsåtgärder för att minimera påverkan på områdets generella och 
objektspecifika naturvärden behövs. Det är viktigt att spara buffertzoner mot nyck-
elbiotoper. Det måste upprättas trädfällningsförbud gällande träd som är speciellt 
värdefulla att bevara. För att begränsa påverkan på befintliga naturvärden under ar-
betets utförande, måste det ställas krav på försiktighet och skyddsåtgärder inför 
byggnation. Den slutliga utformningen av bebyggelse och anläggningar enligt de-
taljplanen behöver ske i samråd med ekolog med god kunskap om skogliga värden 
och habitat. De bostäder som planeras inom områden med höga naturvärden behö-
ver få en utformning med parkmark runtomkring. I detaljplanen ska tydliggöras att 
man vid utformning av småbåtshamnen ska ta hänsyn till ålens livsmiljö.  

Kommentar: Flera av ovan nämnda åtgärder finns föreslagna i planbeskrivningen 
och miljökonsekvensbeskrivningen, de flesta kan dock inte regleras i en detaljplan. 
Mot de nyckelbiotoper som ligger längs stranden har buffertzoner sparats, detta 
har dock inte bedömts som möjligt mot de nyckelbiotoper som ligger mitt i områ-
det. Inom natur- och parkmark ska hänsyn tas till värdefulla träd, men inom kvar-
tersmark har detta kravet inte ställts med tanke på de relativt små exploateringsy-
torna. För den kvartersmark som gör intrång i en av nyckelbiotoperna finns krav 
på att viss andel naturmark ska bevaras, dock finns inte krav på specifika träd. An-
vändningen för vattenområdena ligger kvar i planförslaget, men planbestämmelsen 
om upphävande av strandskyddet tas bort.  
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Bergviks stugförening (33 fullmakter)  

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Boende 4-5 (Frykmans väg, 1 fastighet) 
Stugföreningen och fastighetsägarna menar att det inte på allvar bevaras någon na-
turmark i planförslaget eller några våtmarker. Stugföreningen har gjort ett flertal 
mindre naturinventeringar, som alla visar på de fantastiska naturvärden som finns i 
området. Av budgetskäl ska dessa inventeringar inte ses som fullständiga, utan som 
en indikering på att ännu fler naturvärden finns i området. Resultaten från invente-
ringarna har bifogats yttrandet.  

Kommentar: Den inventering som är bifogad stugföreningens yttrande kommer att 
bifogas planhandlingarna och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras.  

Bergviks stugförening och fastighetsägarna menar att det utställda planförslaget 
inte stämmer med vad som står i 2 kap. 1 § ÄPBL som lyder: ”mark- och vatten-
områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest läm-
pade med hänsyn till…” Stugföreningen och fastighetsägarna kräver därför att om-
rådet inte ska exploateras väster om kraftledningen, utan ska utgöra ett bevarat na-
turområde öster om Bergviks villaområde. Först då uppfylls syftet att ”tillgänglig-
göra Vänerns strand för invånare och besökare i Karlstad”. Skogsområdet i anslut-
ning till Bergviks villaområde är viktig och bidrar starkt till hela områdets gröna 
och lummiga karaktär. Området används flitigt till rekreation, lek, motion och fri-
luftsliv av såväl boende i närområdet som av övriga kommuninvånare. Området 
väster om kraftledningen bör avsättas som kommunalt naturreservat.  

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande om strandskyddet. En zon 
närmast Bergviks villaområde har sparats som naturmark och kan även i fortsätt-
ningen bidra till områdets gröna och lummiga karaktär. Det finns områden spa-
rade för friluftsliv, rekreation, lek och motion i planförslaget, dessa ytor kommer 
dock att bli mindre och få ett ökat slitage jämfört med idag.  

När boende i området tidigare har framfört sin önskan om bevarande har kommu-
nens budskap varit positivt till att behålla ett naturområde. Stugföreningen och fas-
tighetsägarna vill nu se detta bekräftat i planen eftersom naturområdet med skog 
och små våtmarker inte kom att inkluderas i detaljplanen för Bergviks villaområde.  

Kommentar: Kommunen har tydligt visat sina intentioner av en exploatering av 
området i översiktsplanen, den fördjupade översiktsplanen, planprogrammet samt i 
det nu aktuella detaljplaneförslaget. Ett skogsparti är bevarat i planförslaget mel-
lan Bergviks villaområde och den nya exploateringen. Detta skogsparti varierar i 
bredd och är som minst 50 meter, men på flera ställen överskrider det 100 meter. 
Skogspartiet bedöms vara väl tilltaget med tanke på att det ingår i ett stadsutveckl-
ingsområde. Ett större skogsparti är inte möjligt att bevara i kombination med en 
exploatering.  

 

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Fastighetsägarna påpekar att de tidigare skickat in yttranden i varje delsteg i pro-
cessen och att de bl a har innehållit synpunkter på att kommunen i mycket större 
grad ska behålla den fina och mycket använda skogen strax öster om södra Berg-
vik. De yrkar på att kommunen behåller området som det är söder om kraftledning-
en och fokuserar den nya byggnationen norr om kraftledningen.  

Kommentar: Se kommentar till Bergviks stugförening ovan.  
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Boende 6-13 (Frykmans väg, 4 fastigheter)  

Fastighetägarna vidhåller de synpunkter de framförde i sitt yttrande 2013-05-29 i 
de delar dessa inte beaktats.  

Fastighetsägarna vill understryka värdet av aktsamhet med områdets unikitet vad 
avser dess naturvärden gällande både sällsynta biotoper och särpräglade fauna. De 
anser det vara en påtaglig brist att kommunen inte genomfört en naturinventering 
som täcker hela planområdet utan begränsat inventeringen till de ytor som avses 
exploateras. För en lämplighetsbedömning av markens långsiktiga användning 
krävs enligt deras mening ett bedömningsunderlag som på ett likvärdigt sätt avläser 
förhållandena inom hela planområdet. De efterlyser därför en vidgad naturinvente-
ring för icke helt analyserade delområden.  

Kommentar: Kommunen har låtit genomföra flera naturinventeringar som täcker 
hela planområdet. Den största påverkan sker inom de ytor som avses exploateras 
och därför har den senaste naturinventeringen avgränsats till dessa ytor, för att 
tydligare kunna bedöma vilka konsekvenser förslaget får. Ytterligare utredningar 
avseende fåglar har tillkommit sedan granskningen. Kommunen anser att tillräck-
liga inventeringar har gjorts och avser inte att genomföra ytterligare inventering-
ar. Kommunen bedömer trots områdets höga naturvärden att det allmänna intres-
set för stadsutveckling och bostadsbyggande väger tyngre.  

 

Boende Forshaga (1 privatperson) 
Den boende i Forshaga är starkt kritisk till planförslaget med anledning av de äldre 
skogsbestånden som sammantaget är av en sådan karaktär att de kan betraktas som 
skogsbiologiska värdekärnor. Planförslaget bedöms innebära en stor påverkan och 
stora negativa konsekvenser på områdets naturvärden, då områden med höga na-
turvärden exploateras.  

Kommentar: Kommunen bedömer trots områdets höga naturvärden att det all-
männa intresset för stadsutveckling och bostadsbyggande väger tyngre. Se även 
kommentar till länsstyrelsens yttrande om strandskyddet.  

 

Exploateringsgrad 
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen påpekade i samrådet att exploateringen som föreslås är väsentligt 
högre än den som anges i fördjupad översiktsplan för Västkust. Etapp södra 
Grundviken föreslås nu att bebyggas med 750 bostäder istället för de ursprungliga 
200. Kommunen anför att detta inte behöver innebära att området Grundviken som 
inkluderar de två etapperna södra och norra Grundviken totalt sett ökar kraftigt. 
Länsstyrelsen anser det inte för troligt att etapp norra Grundviken som ursprunglig-
en bedömdes rymma 1000-1500 bostäder skulle minska med 550 st och vidhåller 
synpunkten att exploateringsgraden ökat kraftigt.  

Kommentar: Utav de 750 bostäder som hela planområdet rymmer så ligger 320 
bostäder öster om kraftledningen. Etapp Södra Grundviken enligt den fördjupade 
översiktplanen för Västkust avgränsades av kraftledningsgatan. Det vill säga väs-
ter om kraftledningen var Södra Grundviken och öster om kraftledningen var 
Norra Grundviken. Planområdet för Katrineberg följer inte denna indelning utan 
täcker hela Södra Grundviken samt delar av Norra Grundviken, eftersom det även 
inkluderar markområden öster om kraftledningen.  

Enligt planbeskrivningen (sid 6) så rymmer exploateringen väster om kraftledning-
en cirka 430 bostäder (med ett antagande om 100 kvm per bostad samt att skoltom-
ten bebyggs med en skola och att övriga områden med flera markanvändningar 
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nyttjas enbart för bostäder). Södra Grundvikens ursprungliga 200 bostäder har 
alltså ökats till 430 bostäder. Detta innebär att det hittills har skett en ökning med 
230 bostäder. Om detta är en ökning på det totala antalet bostäder inom Grundvi-
ken bör hanteras i kommande etapper av området, då även dessa områden innehål-
ler andra värden och begränsningar som gör att exploateringen kan behöva an-
passas.  

Efterföljande planering måste ges möjlighet att exploateras i en meningsfull och 
funktionsanpassad grad. Om norra Grundviken ges en betydligt mindre exploate-
ringsgrad än vad som varit utgångspunkten minskar möjligheten att bygga många 
bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Ökar däremot den totala exploateringen med 
550 bostäder eller mer och övriga planerade exploateringar i Västkust genomförs, 
blir den sammanlagda påverkan på trafikapparaten så stor att omfattande ombygg-
nationer på såväl kommunal som statlig väganläggning krävs.  

Kommentar: Enligt planförslaget för Katrineberg är avsikten att även bebyggelsen 
på udden ska kollektivtrafikförsörjas. För att detta ska vara möjligt krävs en rela-
tivt hög exploatering som underlag till kollektivtrafiken.  

Utav planförslagets bebyggelse ligger skolan samt 320 bostäder intill Grundvikens 
framtida centrum. Om en ökning av den totala exploateringen kommer att ske och 
hur stor den i så fall kommer att vara är för tidigt att avgöra. Något sådant förslag 
finns inte i dagsläget. Planeringsförutsättningarna kan dessutom ändras under de 
långa tidsperioder som fortgår innan området i sin helhet kommer vara färdigpla-
nerat.  

Föreslagen exploatering innebär konflikter med naturvärden i området. En minskad 
exploatering kan istället leda till att de ingrepp som krävs blir omotiverat stora för 
ett fåtal bostäder. Länsstyrelsen anser fortfarande att planförslaget måste motiveras 
i termer av lämplig lokalisering av bostadsområden. Möjligheten att nå önskat re-
sultat vad gäller tillskott av bostäder inom andra planer behöver ses över.  

Kommentar: En minskad exploatering samt anpassning efter de nyckelbiotoper 
som ligger mitt i området innebär att det främst skulle byggas en isolerad enklav 
längst ut på udden. Tillfartsvägen skulle passera en lång sträcka genom naturmark 
med förmodad upplevd otrygghet för gång- och cykeltrafikanter. Underlaget skulle 
antagligen bli för litet för kollektivtrafiken och området skulle därmed bli bilbero-
ende. Troligt är även att området skulle utvecklas till ett villaområde likt Zakris-
dalsudden eller Bergviks villaområde och den blandning av bostadstyper längs 
Vänerstranden som planförslaget eftersträvar skulle gå förlorad. Detta medför i 
sin tur en risk för att udden på sikt skulle upplevas privatiserad.  

Gällande andra planer se kommentar till länsstyrelsens yttrande om strandskyddet.  

 

Boende Zakrisdalsudden (103 namnunderskrifter)  
En exploatering enligt alternativ A och huvudalternativet medför enligt upprättad 
MKB stora konsekvenser för de befintliga naturvärdena i området. Det innebär 
också en högre exploatering av området och kommer med den beräknade mängden 
bostäder att medföra en avsevärd förslitning av friluftsvärden och nyckelbiotoper-
na. Gruppen boende föreslår därför att utbyggnaden av området ska ske enligt al-
ternativ B (bevarande av nyckelbiotoper i området) samt att utbyggnaden i detta 
område begränsas till att omfatta färre bostäder (500 stycken enligt huvudalternati-
vet i MKB 2013-04-04). Deras uppfattning är att MKB:n enbart redovisar fördelar 
med denna utformning:  

• Ingen exploatering sker i något av de huvudområden som klassats som 
nyckelbiotop.  

• Bebyggelse placeras på längre avstånd från kraftledningen.  
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• Förslaget bibehåller inriktningen med blandad bostadsbebyggelse och be-

söksmål vid stranden.  

Gruppen boende anser att alternativ B på ett mycket bättre sätt än huvudalternativet 
hanterar detaljplanens huvudkonflikt mellan exploateringsgrad och naturvärden. 
Alternativ B skapar samma möjlighet till bostäder utan att i alltför stor grad skapa 
intrång i natur och miljöpåverkan.  

Kommentar: Alternativ B enligt miljökonsekvensbeskrivningen har anpassats efter 
nyckelbiotoperna inom strandskyddsområdet och undviker på så sätt konflikten 
mellan naturvärden och exploatering. Kommunen bedömer trots detta att området 
som helhet blir sämre. Som miljökonsekvensbeskrivningen anger så skapas en 
splittrad bebyggelsestruktur med långa passager genom skog för att ta sig till sin 
bostad. Detta innebär en risk att tillfartsvägarna kommer upplevas otrygga för 
gång- och cykeltrafikanter. Det riskerar även att ge sämre förutsättningar för kol-
lektivtrafiken med längre avstånd till närmaste busshållplats. Miljökonsekvensbe-
skrivningen anger även att detta alternativ ger sämre förutsättningar för anläg-
gandet av ett öppet dagvattensystem eftersom maximal exploatering krävs på de 
ytor som kan bebyggas. Alternativet innebär även sämre möjligheter att ordna 
parkmark och på så sätt säkerställa att en variation av allmänna platser (med plats 
för bland annat lek och motion) kan anläggas.  

Kommunen bedömer att en minskad exploatering inte är ekonomiskt hållbar.  

 

Bergviks stugförening (33 fullmakter) 

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Boende 4-5 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Stugföreningen och fastighetsägarna motsätter sig med hänvisning till ÄPBL:s reg-
ler och 2-4 kap. miljöbalken att kommunen skulle bygga ett stort antal bostäder vid 
Grundviken, söder om Bergvik. Det skulle bla medföra ett huvudlöst och stort risk-
tagande avseende översvämning och giftspridning i vatten samt ödeläggelse av ett 
stadsnära naturområde med höga och oersättliga natur- och friluftsvärden.  

Kommentar: Den föreslagna dagvattenhanteringen i området har utarbetats med 
stor hänsyn till att kommunens råvattentäkt ligger utanför planområdet. De förore-
ningar som konstaterats i bäcken har kommunen under uppsikt och om andra 
markföroreningar skulle upptäckas under genomförandet av planen ska dessa om-
händertas.  

Planförslaget har tagit hänsyn till den planeringsnivå som länsstyrelserna i Värm-
land och Västra Götaland har föreslagit i handboken ”Stigande vatten”. Planbe-
stämmelserna innebär att det ska vara möjligt att bo kvar i sin bostad även vid en 
eventuell översvämning. Planeringsnivån ligger på +46,87 (RH2000) och tidigare 
högsta hövattenyta uppmättes 1927 då Vänern steg till +46,06. De långvariga reg-
nen hösten 2000 ledde till att Vänern i januari 2001 nådde den högsta nivån som 
uppmätts sedan Vänern reglerades 1937, +45,97.  

En exploatering inom området innebär att skogen i sin helhet inte kan bevaras.  

 

Boende 1 (Frykmans väg, 1 fastighet) 
Den boende ställer sig kritiskt till egenvärdet av att Karlstad skall vara 100 000 in-
vånare och tycker att man kan slå ihop Karlstad med Hammarö så är huvuddelen av 
problemet löst. Matematiken att bara räkna ut hur mycket bostäder som krävs för 
att det ska kunna bo 100 000 i Karlstad verkar väldigt mekanisk. Den boende ifrå-
gasätter om inte behovet ska uppstå först och påpekar att 100 000 i Karlstad inte är 
en verklighet utan en vision. Den boende anser att det finns enklare områden att 
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börja på om det ändå måste byggas fler bostäder. I alla fall så att nödvändiga 
undersökningar kan göras.  

Kommentar: Under 2014 ökade befolkningsmängden med 564 invånare, året dess-
förinnan ökade kommunen med 857 invånare. Den största befolkningsökningen 
sker i staden. När staden växer behöver nya bostäder byggas. För att tillmötesgå 
det behovet finns mål om att planlägga för cirka 500 bostäder om året. Planområ-
det för Katrineberg rymmer cirka 750 bostäder, men då det är ett stort område 
kommer byggprocessen att pågå under flera års tid.  Planering av nya bostadsom-
råden pågår samtidigt på många ställen runt om i staden och ersätter inte Katrine-
bergsområdet. De utredningar och undersökningar som har bedömts som nödvän-
diga har hanterats under planprocessen.   

 

Småbåtshamn och övriga vattenområden 
Länsstyrelsen 
Kommunen anger att ett behov om ca 400 båtplatser föreligger med hänvisning till 
antalet personer som står i kö för en båtplats. Den handlingsplan som uppges ha 
upprättats för att implementera en policy om utveckling av Karlstad som båtstad 
anger att Katrineberg utgör ett prioriterat område i det fortsatta utredningsarbetet. 
Länsstyrelsen noterar att pågående projekt som syftar till att utöka antalet båtplat-
ser vid Vänern och Klarälven rymmer betydligt fler båtplatser än 400. Exempelvis 
ryms inom antagen detaljplan för Kanoten minst ett hundratal, i planerat projekt 
vid Örsholmen drygt 600 platser, i Pråmkanalen 50-60 platser samt genom utök-
ning av befintlig anläggning i Tullholmsviken ca 70 platser.  

Kommentar: Kommunen angav i granskningshandlingarna att det står drygt 400 
personer i den kommunala kön för en båtplats i Karlstad. Det totala behovet av 
båtplatser bedömdes dock vara större med tanke på det stora antalet privata bryg-
gor som byggts på kommunal mark, de allra flesta utan varken markägarens till-
stånd eller strandskyddsdispens samt på platser som inte är planenliga. Bryggor 
som har byggts utan tillstånd ska tas bort alternativt kan ansökan om tillstånd sö-
kas i efterhand. Detta innebär att det kommer finnas ett behov av att ersätta en stor 
andel av dessa båtplatser. Kommunen har för avsikt att försöka tillmötesgå det be-
hov som finns avseende båtplatser, särskilt med tanke på stadens unika läge vid 
både Vänern och Klarälven.  

De andra projekt som länsstyrelsen hänvisar till är inte säkerställda. För några 
pågår planering, för andra saknas strandskyddsdispens. Samtliga av de ovan 
nämnda båtplatserna ligger i Klarälven eller Vänern (öster om Hammarö).  

Mot bakgrund av de höga naturvärdena i vattenområdet är de föreslagna småbåts-
hamnarna enligt länsstyrelsen inte motiverade utifrån utveckling av tätorten och 
behovet av bostadsförsörjning med en god boendemiljö. Lokalisering av småbåts-
hamnar behöver diskuteras i ett större geografiskt sammanhang där även Hammarö 
kommun ingår för att frågan om bästa lokalisering utifrån föreliggande behov ska 
kunna åskådliggöras.  

Kommentar: Kommunen står fast vid bedömningen att läget inom Grundviken är 
bra för att nå den västra skärgården i Vänern (utan att behöva runda Hammarö), 
med direkt anslutning till staden så att hamnen kan nås både med kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik. Detta gynnar både hållbara transporter och ett aktivt 
friluftsliv på Vänern. Här finns även möjlighet att anordna ett mindre hamntorg, 
med t ex en restaurang på torget, samt ett antal parkeringsplatser.  

Föreslagen användning av vattenområdena ligger därför fast i planförslaget, för 
att visa på kommunens långsiktiga ambition och viljeinriktning. Planbestämmelsen 
om upphävande av strandskydd i vattenområdena tas bort. Kommunen har för av-
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sikt att fortsätta det provfiske av ål som har påbörjats under planprocessen. Plan-
handlingarna justeras. 

 

Boende Zakrisdalsudden (103 namnunderskrifter) 
Gruppen boende på Zakrisdalsudden anser att en hamnutbyggnad enligt planförsla-
get kommer att innebära en alltför stor exploatering av vattenområdet Grundviken, 
vilket kommer att vara till nackdel för både de boende på Katrineberg och för all-
mänheten. De boendes möjlighet till bad och friluftsliv kommer att begränsas. 
Bryggorna kommer genom sin storlek och placering, främst beträffande alternativ 
1 men även för alternativ 2, vara väl synlig och ta i anspråk en inte obetydlig yta 
vilket kommer att förhindra allmänhetens möjligheter från att använda området för 
rörligt friluftsliv. De anser att hamnförslaget förhindrar planens målbild; att längs 
strandkanten ska finnas naturliga vikar med mycket sten och klippor som ska beva-
ras. Den föreslagna hamnutbyggnaden kommer väsentligt försämra livsvillkoren 
för land- och vattenlevande djur och växter i området som MKB:n på ett tydligt sätt 
beskriver.  

Kommentar: Båtliv på Vänern är en del av det rörliga friluftslivet. Den övervä-
gande delen av stranden lämnas orörd med naturmark respektive öppet vattenom-
råde. Föreslagen hamnutbyggnad tar en relativt liten sträcka längs stranden i an-
språk, däremot kommer den precis som påpekas att vara väl synlig och ta en rela-
tivt stor vattenyta i anspråk. Syftet med detta är att främja det rörliga friluftslivet 
på vattnet.  

Förslaget om upphävande av strandskyddet i vattenområdet tas bort, se kommentar 
till länsstyrelsens yttrande.  

Anläggningen av en hamn (såväl förslag 1 och 2) med föreslagen pir kommer att på 
ett radikalt sätt minska vattenomsättningen i Grundviken, vilket kommer att för-
sämra vattenkvaliteten för de fiskarter som idag har värdefull lek- och uppväxtlokal 
och då specifikt den betydelse viken har för ål. Den försämrade vattengenom-
strömningen kommer att leda till ökad igenväxning och minskad syrehalt vilket är 
negativt för all fauna. Anläggningen av en hamn kommer medföra grumligt vatten 
och föroreningar från båttrafiken så att badvattnet runtomkring hamnarna blir 
otjänligt för bad. I MKB:n redovisas också farhågor att del av fiskebeståndet kan 
lämna då fiskarna störs av propellerstörningar och ljudalstringar från båttrafiken.  

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

Båttrafiken kommer öka markant i området. Genom hamnens placering och place-
ringen av piren har båttrafik från Katrinebergs hamnar och Zakrisdalsuddens hamn 
enbart en väg ut på Vänern/Kattfjorden. Båttrafiken kommer att ske i den trånga 
passagen som finns från Grundviken ut i Kattfjorden. Passagen sker i ett vattenom-
råde som är beläget mellan Zakrisdalsudden och ön utanför. I området finns bad-
klippor och badbrygga som idag nyttjas av såväl boende inom Zakrisdalsområdet 
som boende i kommunen. Gruppen boende konstaterar att badande vuxna och barn 
upplever säkerhetsrisker. En ökad båttrafik i denna passage är enligt deras mening 
helt olämplig.  

Kommentar: Ett genomförande av föreslagen småbåtshamn kräver strandskydds-
dispens samt miljödom. I samband med miljödom samt projektering av hamnen ska 
övervägas vilka åtgärder som kan vidtas för att skilja båttrafik från badande för att 
minimera ovan beskrivna risker. Genomförandebeskrivningen kompletteras.   

För Katrinebergsområdet är utbyggnadsalternativ 3 (nollalternativet) ur miljö- och 
natursynpunkt det enda alternativet, då påverkan blir marginell och viken och dess 
kvaliteter blir säkerställda för såväl fiskar, natur, boende och allmänheten. Om yt-
terligare en hamn ska etableras föreslår de en placering på sydvästra hörnet av 
Frykmans udde vilket ger möjligheter att skapa de båtplatser som önskas. Anlägg-



ANTAGANDEHANDLING 
Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 23 

 
ningen av en pir kan då ske utan att vattentillströmningen påverkas samt att 
in/utfarter till hamnen kan ske på ett enkelt och säkert sätt. En hamnplacering på ett 
sådant sätt kommer i mindre omfattning att påverka områdets limniska naturvär-
den.  

Kommentar: Småbåtshamnen är lokaliserad till läget för den nuvarande hamnen 
och bebyggelsen i området har organiserats i förhållande till dess läge. Syftet är 
att låta udden med sin natur förbli mer orörd.  

Gruppen boende föreslår att det föreslagna kallbadhuset flyttas till området där 
hamnen (enligt alternativ 1 och 2) skulle placerats. Denna lösning kommer att ge 
boende och allmänhet fina möjligheter till bad och rekreation såväl på den tänkta 
badplatsen som på klippor i området. De anser att detta möjliggör planens målbild 
att längs strandkanten ska finnas naturliga vikar med mycket sten, klippor som ska 
bevaras för såväl boende som allmänhet.  

Kommentar: Att iordningsställa badmöjligheter vid nuvarande hamn kräver stora 
åtgärder i vattenområdet. Genomströmningen av vatten är också sämre långt in i 
viken, vilket innebär en risk för sämre badvattenkvalitet. Även om den nuvarande 
hamnen skulle omvandlas till badplats/kallbadhus så finns konflikten mellan ba-
dande och båtlivet kvar, eftersom befintlig hamn vid Zakrisdalsudden ligger strax 
intill. Se även kommentarerna ovan.  

 

Föroreningar 
Länsstyrelsen 
Planområdet är beläget i omedelbar närhet till – och delvis även inom – Zakrisdals 
industriområde. Området har använts för industriändamål sedan 1940-talet, ur-
sprungligen för tillverkning av ammunition. Enligt obekräftade uppgifter kan avfall 
ha grävts ner i planområdet. Innan planen antas bör detta undersökas och eventuellt 
åtgärdsbehov klargöras.  

Kommentar: Plangränsen ligger i fastighetsgräns mellan Zakrisdals industriom-
råde och kommunens mark. Delar av planområdet har tidigare ingått i skyddsom-
rådet för ammunitionsfabriken. Inom Zakrisdals industriområde finns flera kända 
källor och omfattande utredningar pågår. Dessa föroreningar bedöms inte påverka 
planområdet, med undantag för Grundviksbäcken. I en rapport om Grundviks-
bäcken (Sweco, 2014-04-01) konstateras att risken för påverkan på bäcken med en 
exploatering av Katrinebergsområdet bedöms som liten, då det inte finns något 
som pekar på att föroreningar läcker ut från området idag. Vattenkvaliteten för 
Karlstads råvattentäkt i Kattfjorden bedöms inte äventyras. Rapporten bifogas 
planhandlingarna.  

Kommunen har tillsammans med länsstyrelsen och Sweco träffat representanter för 
Bergviks stugförening på plats för att diskutera uppgifterna om eventuellt nedgrävt 
avfall. Den plats som har pekats ut ligger utanför planområdet och hanteras därför 
skiljt från detta planärende. Markundersökningar för den aktuella platsen pågår i 
SGU:s (Sveriges geologiska undersökningar) regi.  

I vattenområdet utanför planområdet har det tidigare dumpats ammunition. Exakt 
lokalisering av dumpningsplatserna är inte helt kända. Eventuella arbeten i vatten-
området behöver beakta detta.  

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med att det vid eventuella arbeten i 
vattenområde ska iakttas försiktighet.  
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Det bör framgå av planhandlingarna att den utredning där vattenkvaliteten i 
Grundviksbäcken kontrollerats är slutredovisad under 2014. I utredningen bedöms 
risken som liten att en exploatering inom Katrineberg ska påverka Grundviksbäck-
en, eftersom det inte finns något som tyder på att det läcker ut föroreningar från 
Katrinebergsområdet idag.  

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med ovanstående utredning.  

 

Bergviks stugförening (33 fullmakter) 

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Boende 4-5 (Frykmans väg, 1 fastighet) 
Stugföreningen och fastighetsägarna anser att det ännu återstår att finna farliga ke-
mikalier och andra ämnen, på Vänerns botten utanför den gamla ammunitionsfa-
briken Zakrisdal, som gör att bottnarna bör lämnas i fred och stränderna undvikas 
att exploateras. Bergviks stugförening har bifogat en karta och rapport från botten-
undersökningar som de har låtit göra. Stugföreningen och fastighetsägarna anser att 
denna rapport bevisar att dumpningar gjorts långt utanför de avspärrningar som 
finns, och i direkt anslutning till planlagt område. De påpekar att deras bottenun-
dersökningar endast ger en fingervisning om vad som kan finnas, då de av kost-
nadsskäl endast kunnat göra en mycket översiktlig inventering, men anser att 
kommunen måste göra fullständiga undersökningar.  

Kommentar: De fynd som gjorts i bottenundersökningen ligger långt ifrån föresla-
gen småbåtshamn inom planområdet. Platsen för dyk 3 (med okänt föremål) ligger 
cirka 1-1,5 km från stranden inom Katrineberg. De nu aktuella fynden bedöms inte 
påverka lokaliseringen av föreslagen hamn, men planhandlingarna kompletteras 
med att det vid eventuella arbeten i vattenområde ska iakttas försiktighet.  

Vid en jämförelse mellan stugföreningens bottenundersökning, information ur mil-
jönämndens arkiv samt sjökort konstateras att flera av de fynd som gjorts i botten-
undersökningen (bland annat dyk 3) ligger i närheten av sedan tidigare kända 
dumpningsområden, som på sjökortet är markerat med ankrings-, dyk- och fiske-
förbud. Det går därför inte att utesluta att de fynd som gjorts handlar om dumpade 
sprängämnen. Området ligger dock på ett sådant avstånd från planområdet att det 
inte bedöms påverka planarbetet.  

Bergviks stugförening och fastighetsägarna skriver att det finns vittnesuppgifter 
som hävdar att tunnor med tungmetallhaltigt avfall från Zakrisdalsverken finns 
nedgrävda i områden som påverkas vid en eventuell bebyggelse. Stugföreningen 
visar gärna kommunen var markundersökningar ska påbörjas. Dessa vittnesuppgif-
ter ger en förklaring till de punktkällor som kommunens egen MKB pekar på, men 
som kommunen själva bortser från. Med tanke på den stora miljörisk som tunnorna 
utgör finner stugföreningen och fastighetsägarna kommunens agerande högst an-
märkningsvärt. Tungmetaller och andra gifter som sedimenterats i strandbryn och 
liknande områden riskerar att pressas upp av schaktmassor och tunga maskiner, 
vilket medför stor risk för läckage ut i vattendrag. Givet Zakrisdalsverkens tidigare 
verksamhet måste kommunen vidta största möjliga försiktighet och säkerställa att 
alla risker undanröjs. Stugföreningen och fastighetsägarna ifrågasätter om ett bo-
stadsbyggande är värt risken att Karlstads dricksvatten och Skutbergets och andra 
badvatten förgiftas.  

Kommentar: Sedimentprovtagning i viken har genomförts och visar på låga för-
oreningshalter. 

Kommunen har tillsammans med länsstyrelsen och Sweco träffat representanter för 
Bergviks stugförening på plats för att diskutera uppgifterna om eventuellt nedgrävt 
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avfall. Den plats som har pekats ut ligger utanför planområdet och hanteras därför 
skiljt från detta planärende. Området undersöks dock för närvarande av Statens 
geologiska undersökningar (SGU).  

Utredningar om förorenade områden baseras på historisk information. Några såd-
ana uppgifter om historiska källor inom planområdet har inte kommit fram under 
planprocessen. Inom närliggande Zakrisdalsområdet finns många kända källor och 
omfattande utredningar pågår. Dessa föroreningar bedöms inte påverka planom-
rådet med undantag för Grundviksbäcken. Vattenkvaliteten i bäcken har under-
sökts och enligt Swecos rapport (2014-04-01) bedöms risken för påverkan på 
bäcken med en exploatering inom planområdet som liten. Det finns inget som pe-
kar på att föroreningar läcker ut från planområdet idag.  

Se även kommentar till länsstyrelsens yttrande. 

 

Boende 1 (Frykmans väg, 1 fastighet) 
Den boende anser att det är mycket märkligt att man ska projektera på detta område 
med hänsyn till de miljörapporter man redan tagit fram. I dessa rekommenderas det 
med all nödvändig tydlighet att ytterligare undersökningar borde göras för att ute-
sluta att man skapar miljöproblem. Den boende anser att kommunen har skjutit 
både sig själva och de boende på Bergvik i foten om projekteringen river upp ett 
nytt Teckomatorp.  

Kommentar: Det har inte kommit fram några uppgifter under planprocessen som 
pekar på markföroreningar inom planområdet (med undantag för bäcken, se 
ovanstående kommentarer). Skulle föroreningar ändå påträffas vid ett genomfö-
rande av planen så kommer dessa föroreningar att tas om hand.  

 

Boende 6-13 (Frykmans väg, 4 fastigheter)  
Frågan om markföroreningar har reell tyngd vid bedömning av områdets lämplig-
het för exploatering. Det klargörs även i detaljplaneförslaget att okända förorening-
ar kan finnas inom området utöver de kända föroreningskällorna. WSP:s dokument 
”Kompletterande provtagning av sediment i Grundviksbäcken” bör tillmätas stor 
tyngd inför fortsatt hantering av mark- och vattenanvändningen inom planområdet 
och dess angränsande delar. Utredningen påtalar att all relevant provtagning inte 
kunnat ske varför bedömningsläget fortfarande är oklart. WSP:s fackutredning re-
kommenderar att ytterligare referensprover tas för bedömning av föroreningshotet 
samt påtalar att det finns en gammal ”sedimentationsfälla” som inte är undersökt. 
Enligt fastighetsägarnas uppfattning måste dessa kompletterande studier och ana-
lyser göras innan kommunen kan ta ställning till detaljplaneförslaget, eftersom 
detta är en fråga om hälsa och säkerhet för dem som vistas inom området.  

Kommentar: Ytterligare utredning av vattenkvaliteten i bäcken har genomförts, se 
kommentar till länsstyrelsens yttrande. Även sedimentprovtagning i viken har ge-
nomförts som visar på låga föroreningshalter. Den sedimentationsfälla som WSP 
syftade på var en oljeavskiljare som fanns vid utsläppspunkten från Zampart och 
bergrummet inom Zakrisdal. Oljeavskiljaren revs under 2013 och sedimenten om-
händertogs under kontrollerade former.  

 

Trafik 
Länsstyrelsen 

I det fall planförslaget samt övriga planerade exploateringar i Västkust genomförs, 
så blir den sammanlagda påverkan på trafikapparaten så stor att omfattande om-
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byggnationer på såväl kommunal som statlig väganläggning krävs. Utan åtgärder 
kan risk för påtaglig skada på riksintresset väg E18 uppstå.  

Kommentar: Sedan granskningsskedet har rapporten ”Västkust och Jakobsberg – 
trafiklösning huvudstråk. Sammanställning och prioriteringar” tagits fram (2015-
01-16). Rapporten syftar till att sammanställa utförda utredningar och projekte-
ringar mellan Hammaröleden och Eriksberg. Det är en sammanvägd översikt hur 
de olika delprojekten påverkar varandra och i vilken ordning utbyggnader bör ske. 
Rapporten omfattar även identifiering av eventuellt behov av ytterligare utred-
ningar och framtagande av prioriteringsordning och kalkyl. Rapporten bifogas 
planhandlingarna.  

Rapporten redovisar nödvändiga utbyggnadsåtgärder vid en utbyggnad av Katri-
nebergsområdet. Planbeskrivningen uppdateras utifrån rapporten.  

Kommunen har tagit fram en sådan trafikanalys som länsstyrelsen efterfrågade i 
samrådsyttrandet. Dock bygger analysen på angivna exploateringar i FÖP Västkust 
och inte de förmodat högre exploateringarna som rubricerad plan indikerar. Det 
kan konstateras att redan utan den utökade exploateringsgraden påförs trafiksyste-
met stora påfrestningar, såväl i planförslagets närområde som vid Hultsbergsmotets 
cirkulationsplatser vid E18. Länsstyrelsen anser att trafikanalysen skulle bli mer 
helhetlig om även arbetet med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Karlstad-
Hammarö beaktades.  

Kommentar: Den nya rapporten som nämns ovan har tagit åtgärdsvalsstudien 
Stråket Hammarö-Karlstad i beaktande. Kommunen bedömer att det är så pass 
stor osäkerhet i exploateringens omfattning för framtida etapper i Grundviken samt 
både pågående och framtida planering i Zakrisdalsområdet att angivna exploate-
ringar i översiktsplanen fortfarande gäller och sannolikt mer än väl täcker vad som 
är möjligt att bygga inom området, trots den ökning med 230 bostäder som har 
skett i området Södra Grundviken.  

Trafikverket har i sitt yttrande över planförslaget framfört att även om åtgärder som 
föreslås i trafikanalysen genomförs kommer belastningsgraden på cirkulationsplat-
sen vid Bergvik samt Bergviksvägen och Ullebergsleden bli hög. Ombyggnad av 
Hultsbergsmotet med anslutningar är ett stort investeringsobjekt som kräver långt-
gående planeringsinsatser. Objektet är inte finansierat i nuvarande planperiod och 
måste i så fall troligtvis finansieras genom ytterligare exploateringar av handel i Er-
iksbergsområdet, som ännu ej är planerade. Risken bedöms som överhängande att 
man, vid exploatering enligt planerat, under lång tid får leva med stora kapacitets-
brister i Hultsbergsmotet. Med ovan beskrivna scenarier för den sammanlagda pla-
nerade exploateringen bedömer länsstyrelsen att frågan om påtaglig skada på riks-
intresset för kommunikation, väg E18, i hög grad aktualiseras. Det är av stor vikt 
att påtaglig skada undviks.  

Kommentar: I rapporten ”Trafikanalyser i Karlstad” (Ramböll 2014) beskrivs be-
lastningen i Hultsbergsmotet vid tilltagande trafikmängd på Ullebergsleden. Trafi-
kanalysen bygger på ett scenario där olika utbyggnadsetapper inom Västkust, Ja-
kobsberg och centrala Karlstad stegvis genomförs. Första etappen (i rapporten 
benämnd 2020) innehåller ett tillskott av 500 bostäder i Grundviken (Katrineberg) 
och 500 bostäder i Zakrisdal (Norra Zakrisdal) samt ett tillskott på 20000 m2 BTA 
för verksamheter inom Zakrisdal. Nästa etapp (2020-2025) innehåller ytterligare 
500 bostäder i Grundviken, 500 bostäder och 30000 m2 verksamheter i Inre 
hamnsområdet, samt en koppling mellan Hammaröleden och Ullebergsleden. Yt-
terligare nästa etapp (2025-2030) innehåller 500 bostäder i Grundviken, 500 bo-
städer i Zakrisdal, 500 bostäder inom Jakobsberg samt ytterligare 600 bostäder 
och 30 000 m2 verksamheter inom Inre hamn. Sista etappen i scenariot (2030-
2035) innehåller ytterligare 500 bostäder i Zakrisdal, 1000 bostäder i Jakobsberg, 
200 bostäder och 25000 m2 verksamheter i Inre Hamn samt utbyggnad av handel 
och verksamheter inom Bergvik och Eriksberg. Det är viktigt att notera att tidsan-
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givelserna för olika utbyggnadsetapper bygger på uppskattningar av den inbördes 
ordningen av olika exploateringsprojekt. Projekten har också förändrats sedan 
scenariot togs fram – t ex innehåller Katrineberg fler bostäder än 500 medan bo-
stadsexploateringen i Norra Zakrisdal har utgått. 

I rapporten konstateras att det är trafikbelastningen i Bergviksrondellen med till-
farten från Bergviksvägen som blir styrande för behovet av åtgärder. Bergviksron-
dellen har redan idag hög belastning och riskerar att bli överbelastad inom en tio-
årsperiod. För att åtgärda detta föreslås en fri högersväng från Bergviksvägen till 
Ullebergsleden. Denna åtgärd gör att kapaciteten klarar trafikbelastningen i ron-
dellen fram till 2025 (alltså med, enligt scenariot, 1000 bostäder i Grundviken, 500 
bostäder samt verksamheter i Zakrisdal, förbindelse mellan Hammaröleden och 
Ullebergsleden samt 500 bostäder och verksamheter inom Inre hamn). Mellan 
2025 och 2030 i scenariot behövs också en utbyggnad av avfartsrampen från E18 
från väster. Först efter 2030 (enligt samma scenario) nås kapacitetstaket i Berg-
viksrondellen (med de nämnda åtgärderna) och ytterligare trafiktillskott innebär 
då behov av en ny trafikplats på E18 vid Bergvik. Omfattande utbyggnader kan så-
ledes, enligt utredningen, ske i västra och centrala Karlstad utan väldigt omfat-
tande åtgärder i Hultsbergsmotet. 

I rapporten ”Västkust och Jakobsberg – trafiklösning huvudstråk. Sammanställ-
ning och prioriteringar” (Wikon 2015) beskrivs åtgärder i Hultsbergsmotet (Berg-
viksrondellen med anslutningar) tillsammans med andra nödvändiga åtgärder i 
trafiksystemet samt kostnader för dessa och hur de bör prioriteras. De åtgärder 
som föreslås på Ullebergsleden för genomförande av exploatering inom Grundvi-
ken och Zakrisdal handlar främst om framkomligheten i korsningarna med Ulle-
bergsleden och påverkar inte tillkommande trafikmängd i Bergviksrondellen. Åt-
gärderna består av cirkulationsplats vid utfart från Grundviken, Zakrisdal och 
Gräsdalen, cirkulationsplats vid utfart från Zakrisdalsvägen i Östra Zakrisdal samt 
cirkulationsplats i korsningen Skoghallsvägen-Ullebergsleden. Dessutom finns åt-
gärder på själva Ullebergsleden för att förbättra för gång- och cykeltrafik. Denna 
rapport ligger till grund för kommunens budgetarbete för investeringar i trafiksy-
stemet i västra Karlstad. 

Föreslagen kollektivtrafikanslutning mot Bergviks handelsområde är bristfälligt 
beskriven. Placeringen av anslutningen alldeles invid lastzon för godstransporter 
till handelsfastighet samt möjligheten och lämpligheten att leda in busstrafik till 
anslutningen är inte beskriven. Länsstyrelsen förutsätter att lösningen är genomför-
bar. I annat fall måste området nås av kollektivtrafik via Ullebergsleden och dessa 
förutsättningar behöver beskrivas.  

Kommentar: Initialt är tanken att genom lokala trafikföreskrifter endast tillåta bus-
sar, cyklar och gångtrafik på gatan som ansluter till handelsområdet. Trafiken sker 
i blandtrafik på en 7 meter bred gata. Idag finns staket mot lastzonerna och detta 
bör kunna sitta kvar även vid ett genomförande av planen. Vid gestaltning av gatan 
ska hänsyn tas till de trafikslag som ska trafikera gatan samt varutransporterna vid 
lastzonen. Kollektivtrafiken har redan idag hållplatser inne på parkeringen vid 
handelsområdet. För tillfället pågår en diskussion mellan Karlstadsbuss och Berg-
vik köpcenter om att omdisponera ytorna inne på parkeringen (för att frigöra par-
keringsplatser och förbättra för kollektivtrafiken). Tanken är då att flytta på håll-
platserna från nuvarande läge till ”gatan” mellan fastigheterna Köpet 2 och Köpet 
4, någonstans mellan cirkulationsplatsen och skogen. En vändzon för bussarna 
skulle då placeras närmast skogen mellan de båda fastigheterna. Detta innebär att 
vid ett genomförande av detaljplanen så kan befintlig busslinje förlängas och fort-
sätta vidare ner mot Katrineberg. Planbeskrivningen kompletteras med en beskriv-
ning enligt ovan.  

Sammantaget behöver trafiksituationen diskuteras i förhållande till strategier om 
etapputbyggnad samt investeringar i infrastrukturen på ett sätt som ännu inte pre-



28 Utlåtande 
ANTAGANDEHANDLING  
Detaljplan för Katrineberg 

 
senterats. Utbyggnadstakten för nämnda planer måste anpassas till trafikförutsätt-
ningarna.  

Kommentar: Se den nya sammanställningen för Västkust och Jakobsberg (Wikon, 
2015-01-16).  

 

Hammarö kommun 
Hammarö kommun anser att det är av stor vikt att Hammarös befolkningsutveckl-
ing också tas med i en trafikanalys för att säkerställa framkomligheten på Ulle-
bergsleden även i framtiden för Hammaröbor. Hammarö kommun förutsätter en 
fortsatt dialog med Karlstad avseende vägfrågorna.  

Kommentar: Hammarös befolkningsutveckling är med i den trafikanalys som ut-
förts av Ramböll, enligt samtal mellan Hammarös dåvarande kommunarkitekt och 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Det bör finnas/byggas en koppling för gång- och cykelväg mellan Frykmans väg 
och Katrineberg i den sydvästra delen.  

Kommentar: Befintlig grusväg/skogsväg genom naturmarken mellan Frykmans väg 
och Katrineberg kan nyttjas av gång- och cykeltrafik. Tidigare förslag med anslut-
ningar i trafiksystemet har lett till stora protester från boende i området och har 
därför tagits bort från planförslaget. Naturmarken ska skötas enligt skötselplan för 
området, men skulle i mindre omfattning kunna inrymma vandringsleder eller 
gång- och cykelvägar med hänsyn till områdets naturvärden.  

 

Karlstads Energi AB 

Vid planering av områdets vägnät bör hänsyn tas till att avfall på ett trafiksäkert 
sätt ska kunna hämtas med traditionella sopbilar. Bilaga med mått är bifogad ytt-
randet.  

Kommentar: De allmänna gatorna med vändplaner har utformats med hänsyn till 
trafiken. Tillgänglighet inom kvartersmarken ligger på exploatörens ansvar. Plan-
beskrivningen kompletteras med ovanstående information.  

 

Markanvändning och bebyggelse 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott anser att behovet av plats för kulturverk-
samheter så som bibliotek ska beaktas.  

Kommentar: Bibliotek ryms inom markanvändningen C, Centrum, men ett bibliotek 
bör ligga i framtida etapper kring Grundvikens centrum.  

 

Karlstads Energi AB 

Enligt kommunens avfallsplan ska samverkan och planering för en hållbar avfalls-
hantering ske. För att uppnå målet är en av åtgärderna att ”Vid all ny bebyggelse 
och större ombyggnationer ska avfallshantering beaktas redan vid den inledande 
planeringen.” För att uppnå målen i avfallsplanen och även miljömålet ”God be-
byggd miljö” ska ökad tillgänglighet planeras för att säkerställa sorteringen av 
återvinningsmaterial. I planbeskrivningen nämns att återvinningsstation ”om behov 
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uppstår” ska lokaliseras till centrum av Grundviken. Behov av möjlighet att sortera 
återvinningsmaterial uppstår så snart området tas i bruk varför planförslaget bör 
tydliggöra detta genom att anvisa att yta för återvinningsstation ska definieras.  

Kommentar: Fastighetsnära källsortering ska ske, dvs. fastighetsägaren ska ordna 
sorteringsmöjlighet inom kvartersmark. Det kan t ex ske i gemensamma miljöstat-
ioner på gården. Planbeskrivningen förtydligas avseende detta. Om behovet av en 
allmän återvinningsstation ändå skulle uppstå i närområdet så bör denna ligga 
mer centralt i Grundviken (framtida etapper), där de flesta naturligt passerar.  

 

Boende 6-13 (Frykmans väg, 4 fastigheter)  

De boende vill understryka vikten av att kommunen i det fortsatta arbetet med 
planförslaget särskilt ska beakta deras krav på respektavstånd mellan befintliga bo-
stadshus efter Frykmans väg och tillkommande bostadshus enligt planförslaget. 
Deras önskemål är att avståndet ska uppgå till minst 70 meter.  

Kommentar: Avståndet mellan befintliga bostadshus och ny bebyggelse varierar 
genom området och har anpassats efter områdets utformning och naturvärden. 
Den smalaste passagen är ca 50 meter, längst söderut vid Frykmans väg. Passagen 
utgörs av naturmark och den angränsande bebyggelsen tillåts vara 3-4 våningar 
hög. I övrigt överskrider avståndet mellan befintlig och ny bebyggelse 70 meter. 
Avståndet bedöms vara väl tilltaget med hänsyn till att området ingår som ett 
stadsutvecklingsområde i kommunens översiktsplan.  

 

Boende Lidköping (1 privatperson) 

Personen är uppvuxen på Hammarö men bor för närvarande i Lidköping. Den en-
skilde tycker det är väldigt kul att det byggs i Karlstad men är skeptisk till den typ 
av bebyggelse som planeras i Katrineberg. Personen anser att det borde byggas mer 
tät sammanhängande stadsmässig bebyggelse av den typ som finns i Karlstads 
centrum och mindre separata bostadsenklaver med punkthus och lamellhus place-
rade i skog. Detta eftersom centrumbebyggelsen med kvartersstruktur är mer ytef-
fektiv, vilket ger ökad närhet till service och ökad möjlighet att ta sig runt till fots 
eller med cykel. Dessutom är stadskvarter trevliga att promenera i jämfört med den 
typ som planeras i Katrineberg.  

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte att det ska byggas punkthus eller lamell-
hus, däremot förespråkas en öppen bebyggelsestruktur för att förstärka närheten 
till naturen och vattnet enligt gestaltningsprogrammet.  

 

Tekniska system 
Karlstads Energi AB 
Bolaget ser att fjärrvärme är en naturlig uppvärmningsform i området och anslut-
ning är tekniskt möjlig mot nuvarande ledningsnät inom Zakrisdals industriområde. 
Den planerade utbyggnaden av Grundvikenområdet sker på ett bakvänt sätt ur ett 
infrastrukturmässigt perspektiv. Exploateringen bör i detta hänseende ske inifrån 
och ut och inte tvärtom. Den ledning som behöver dras till området har dels en lång 
sträckning utan förbrukare i ett inledande skede och den behöver dessutom dimens-
ioneras så att den kapacitetsmässigt klarar av att ansluta eventuellt framtida bebyg-
gelse i mellanvarande område. Detta kan medföra att de beslut rörande lednings-
dragning för fjärrvärme, som fattas av Karlstads Energi AB styrelse, försvåras då 
investeringens storlek i relation till den möjliga intäkten bedöms bli relativt hög i 
det inledande skedet. Det kan därför bli en utmaning för bolaget att klara de av-
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kastningskrav ägaren ställt för den typen av projekt. En närmare studie kommer att 
krävas för att utreda detta.  

Vid planering av bebyggelsen bör förutsättningar för effektiv ledningsdragning ge-
nom området och till de enskilda byggnaderna skapas så att de tekniska systemen 
kan byggas kostnadseffektivt och utnyttjas optimalt. Karlstads Energi AB deltar 
gärna i planeringen i den mån det är möjligt, i syfte att skapa sådana förutsättning-
ar.  

Kommentar: Planhandlingarna uppdateras avseende osäkerheten kring fjärrvär-
medragning samt samverkan kring ledningsdragning.  

 

Dagvatten 
Länsstyrelsen 
I samrådsyttrandet påpekade länsstyrelsen att avledning av dagvatten från planom-
rådet till våtmark och sumpskog som enligt miljökonsekvensbeskrivningen hyser 
skyddsvärda arter inte är lämpligt. Dagvattnets eventuella påverkan på dessa bioto-
per och de arter som påträffats kunde inte bedömas med det underlag som fanns 
tillgängligt. I samrådsredogörelsen anger kommunen att föreslagen exploatering 
inte föranleder något behov av rening av dagvattnet. I planbeskrivningen anges 
dock att våtmarker och sumpskogar inom planområdet är en tillgång då de kan rena 
dagvattnet innan det släpps ut i recipient. Länsstyrelsen anser att frågan om re-
ningsbehov av dagvatten innan det når recipient behöver klargöras.  

Kommentar: I Grundviksbäcken finns konstaterade föroreningar. Avsikten med att 
fördröja dagvattnet inom kvarters- och parkmark är att inte öka flödet i bäcken och 
på så vis förorsaka läckage av föroreningar. Skulle ett läckage ändå ske så anses 
den sumpskog som finns vid bäckens mynning vara en tillgång genom att dagvatt-
net kan renas innan det släpps ut i recipienten. Föreslagen exploatering bidrar inte 
till att dagvattnet behöver renas. Planhandlingarna förtydligas.  

Kommunen har angett en högre ambition än vanligt för dagvattenhantering i områ-
det med anledning av att slutrecipient är Kattfjordens vattenskyddsområde. Dag-
vattnet leds i delar av planområdet till recipient via Grundviksbäcken. Fördröjning-
en av dagvatten identifieras som viktig för att inte medföra ökat flöde i Grundviks-
bäcken och risk för att föroreningar i bäckens sediment frigörs. Dimensioneringen 
av dagvattenlösningar utgår från en belastning av ett 10-årsregn. Länsstyrelsen an-
ser att dimensioneringen bör ökas för att utgöra höga ambitioner i ett planerings-
sammanhang.  

Kommentar: De höga ambitionerna avseende dagvattenhanteringen gäller främst 
en avrinning och fördröjning som är öppen och medvetet gestaltad (både inom 
kvartersmark och inom allmän mark) istället för kulverterad. Detta för att skydda 
kommunens råvattentäkt, skapa mervärden i stadsbilden samt bidra till områdets 
miljöprofil.  

Dagvattenutredningen föreslår en damm i ett läge söder om området för handel och 
kontor invid Ullebergsleden. Dammen var möjlig att anlägga inom planområdet en-
ligt samrådsförslaget, men ligger nu utanför planområdet. Länsstyrelsen förutsätter 
att anläggandet av erforderliga dagvattendammar är genomförbart även i nuvarande 
planutformning.  

Kommentar: Dagvattendammen ska anläggas i samförstånd med den kommande 
trafikplatsen vid Ullebergsleden.  
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Översvämningsrisk och utfyllnad av mark 
Bergviks stugförening (33 fullmakter)  

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Boende 4-5 (Frykmans väg, 1 fastighet) 
Bergviks stugförening och de boende menar att planarbetet påbörjades långt innan 
Översvämningsprogram för Karlstads kommun togs fram den 2 juni 2010. Nivån 
+46,75 anges däri som lägsta gräns för planering av ny bebyggelse men redan på + 
46,63 står halva Grundvikens etapp 1 under vatten. De ifrågasätter om länsstyrel-
sen har godkänt detta. Stugföreningen och fastighetsägarna påpekar att stora delar 
av Katrineberg ligger lägre, vilket kommunen har kommenterat att den marken ska 
fyllas upp till +46,75.  

Kommentar: Sedan översämningsprogrammet 2010, planprogrammet samt sam-
rådsförslaget av detaljplanen har kommunen bytt höjdsystem.  

Planförslaget följer länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands rekommen-
dationer för nyexploatering av bostäder vid Vänern, dvs. +46,87 RH2000 vilket är 
Vänerns 200-årsnivå inklusive en vind- och klimatmarginal. Ovan nämnda nivåer 
har angetts i det gamla höjdsystemet RH00 Karlstad.  

Funktionen hos ny bostadsbebyggelse samt infrastruktur ska klara översvämnings-
nivån, det kan innebära att viss mark behöver fyllas upp för att klara entréer, till-
fartsvägar mm. All mark som ligger lägre än översvämningsnivån behöver inte fyl-
las upp, det beror på dess funktion. Bostadsgårdar och parkmark har inget krav att 
anpassas efter översvämningsnivåer. Naturmark får inte fyllas ut.  

Stugföreningen och de boende påpekar att kommunen avser fylla upp en stor del av 
det för naturen och för friluftslivets riksintressanta och i miljöbalkens 4 kap. skyd-
dade område, för att bygga bostäder på mark som annars ligger för lågt. De anser 
att detta visar att det som står som planens syfte därmed är osant. Det blir varken 
ett naturområde eller ett strandområde som kommunen skulle göra tillgängligt. Det 
skulle istället bli ett landskap som i sin helhet är uppfyllt med tippmassor.  

Kommentar: Illustrationen på sid 30 i granskningshandlingen (planbeskrivningen) 
visar vilka områden som ligger lägre än översvämningsnivån, vilket är främst na-
tur- och parkmark. Endast ett bostadsområde samt mindre delsträckor av den all-
männa gatan ligger för lågt och där behöver funktionen värnas, vilket inte betyder 
att all mark måste fyllas ut (se kommentaren ovan).  

Katrinebergsområdet ingår i Kattfjordens vattenskyddsområde och enligt skyddsfö-
reskrifterna klassas det som sekundär skyddszon. I den sekundära skyddszonen rå-
der förbud mot markutfyllnad (§10). Stugföreningen och fastighetsägarna ifrågasät-
ter hur kommunen kan planera för en sådan enorm utfyllnad av mark i ett område 
där förbud av markutfyllnad råder. De hänvisar till den tidigare industriverksam-
heten som Zakrisdalsverken bedrivit, att högsta försiktighet måste gälla och att det 
därmed inte borde vara möjligt att frångå de skyddsföreskrifter som råder i områ-
det.  

Kommentar: Enligt länsstyrelsens beslut om ändring av skyddsföreskrifter för Katt-
fjordens vattenskyddsområde (2012-11-28) lyder § 10 för sekundär skyddszon: 
”Förbud gäller för markutfyllnad och återfyllning med förorenade massor eller 
med massor med okänd miljöstatus”. Planförslaget följer de skyddsföreskrifter som 
finns för vattenskyddsområdet.  
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Miljökonsekvensbeskrivningen 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Nämnden anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör ange som kompensationsåt-
gärd att liknande naturområden i Katrinebergs närhet ska skyddas som naturreser-
vat/biotopskydd. Ett sådant område är Bellevue-Margårdsberget som ligger inom 
västkustområdet och som utgör en värdefull gammal barrblandskog.  

Kommentar: Ett större sammanhängande skogsområde på Bellevueberget (ca 20 
hektar), som ägs av kommunen och överensstämmer med den fördjupade översikts-
planen för Västkust, skulle kunna avsättas som kompensationsåtgärd för de områ-
den som tas i anspråk. Handlingarna kompletteras med detta förslag.  

 

Boende Zakrisdalsudden (103 namnunderskrifter) 
De boende på Zakrisdalsudden konstaterar att Swecos MKB av förslaget till detalj-
plan är ett väl genomarbetat och välformulerat dokument. Med hänsyn till MKB:n 
anser gruppen villaägare att det är anmärkningsvärt att detaljplanen i så liten om-
fattning tagit hänsyn till MKB:n utan till stor del låtit exploateringsgrad och eko-
nomi styra utformningen av planen.  

Kommentar: Miljöbedömningsprocessen fortlöper parallellt med planprocessen. 
När planen ändras så ändras även miljökonsekvensbeskrivningen och vice versa. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljö-
konsekvenser mot andra viktiga faktorer, som exempelvis stadens utbyggnad, at-
traktiva bostadslägen, boendekvalitet eller exploateringsekonomi. Syftet är att pla-
nen ska bli så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv.  

Planen har tagit hänsyn till flera aspekter som kommit fram i miljöbedömningspro-
cessen, bl a anpassning efter naturvärden, begränsning av hårdgjorda ytor, för-
dröjning av dagvatten, buffertzon har lämnats till flera av nyckelbiotoperna samt 
bevarande av naturmark inom det bostadsområde som ligger i en av nyckelbioto-
perna. Miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras så att det tydligt framgår vilka 
planbestämmelser och åtgärder som föreslagits i detaljplanen samt vilka konse-
kvenser detta ger.  

 

Formalia  
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att bestämmelsen m1 är svår för exploatören att följa då inget 
underlag för buller har presenterats i planhandlingarna. Vid vilket beräknat avstånd 
från väg som angiven bullernivå överskrids är inte visat.  

Kommentar: Planbestämmelsen m1 tas bort från plankartan, eftersom kraven för 
ekvivalent ljudnivå uppnås med hjälp av prickmark.   

De planbestämmelser som placerats i egna rutor kopplas med pilar till de egen-
skapsområden som bestämmelserna avser. Vilka egenskapsområden som bestäm-
melserna gäller inom är för vissa områden inte lätt att avläsa då pilarna pekar på 
egenskapsgränserna och inte områdena. Läsbarheten är viktig för att minska risken 
för tolkningsskiljaktigheter varför kartan bör uppdateras innan planen antas.  

Kommentar: Plankartan justeras. 

 

Bergviks stugförening (33 fullmakter) 
Bergviks stugförening anser att planarbetet påbörjades och har bedrivits enligt 5 
kap. den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10). Enligt övergångsreglerna till 
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den nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900) som började gälla den 2 maj 2011 
ska planhanteringen därför fullföljas enligt ÄPBL. Stugföreningen anser därför att 
det är fel att kalla aktuell fas för granskning, ett begrepp som inte finns i ÄPBL. De 
kräver ett omtag i planprocessen, så att den i helhet görs enligt gällande lag.  

Kommentar: PBL 2010:900 började gälla den 2 maj 2011. Stadsbyggnadsnämnden 
gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för den första 
etappen inom Grundviken (Katrineberg) den 23 september 2011 (SBN 2011-09-23 
§ 10). Eftersom planuppdraget gavs efter att den nya lagen hade trätt i kraft så 
upprättas detaljplanen utifrån PBL 2010:900.  

Arbete med området har pågått under en lång tid. Den fördjupade översiktsplanen 
antogs 2007 och planprogrammet godkändes 2009. Efter att planprogrammet god-
känts och innan planuppdraget gavs 2011 pågick etappdiskussioner, tillfarter mm 
för hela Grundviken, som så småningom mynnade ut i att stadsbyggnadsnämnden 
beslutade att planläggning skulle påbörjas för den första etappen.  

Stugföreningen har haft samma möjlighet att lämna synpunkter på granskningsför-
slaget enligt PBL 2010:900 som om planen hade upprättats enligt ÄPBL 
(1987:10). Granskningstiden respektive utställningstiden är minst tre veckor enligt 
både PBL (2010:900) och ÄPBL (1987:10). Granskningsskedet för Katrinebergs-
planen var 13 veckor och uppfyller gott och väl de lagställda kraven. Utformning-
en av planförslaget hade varit densamma även om planen hade upprättats efter 
ÄPBL.  

Bergviks stugförening skriver att de tidigare har skickat in yttranden den 21 januari 
2009, 25 september 2009, 14 december 2009, 29 maj 2013 och 18 juni 2014. De 
skriver vidare att de lämnat ytterligare ett yttrande den 16 juni 2014 till länsstyrel-
sen angående det utvidgade strandskyddet med tydlig bäring även på detaljplanear-
betet. Kommunen ska ha fått en kopia av yttrandet och det ankommer på planför-
fattarna att i sin samrådsredogörelse redovisa inkomna synpunkter.  

Kommentar: I detaljplanens samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande redo-
visas endast de synpunkter som kommit in i det specifika planärendet. I planären-
det har synpunkter skickats in från Bergviks stugförening den 29 maj 2013 (sam-
rådsskedet) och den 29 september 2014 (granskningsskedet).  

Bergviks stugförening har även yttrat sig den 25 september 2009 över planpro-
gram för Grundviken. Dessa synpunkter finns redovisade i planprogrammets sam-
rådsredogörelse samt som kvarstående synpunkter i detaljplanens samrådsredogö-
relse.  

Förutom detaljplanen för Katrineberg och planprogrammet för Grundviken har 
Bergviks stugförening yttrat sig över detaljplanen för Bergviks villaområde, den 21 
januari 2009 (utställningsskedet) och den 14 december 2009 (överklagande av de-
taljplanen). Detaljplanen för Bergviks villaområde har vunnit laga kraft i decem-
ber 2010 och dessa synpunkter redovisas inte i det nu aktuella planärendet.  

De yttranden som stugföreningen hänvisar till den 18 juni 2014 samt kopia till ytt-
rande över länsstyrelsens strandskyddsremiss den 16 juni 2014 har inte kommit in 
till stadsbyggnadsnämnden och finns inte redovisade i planhandlingarna.   

 

 

Bergviks stugförening (33 fullmakter) 

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Stugföreningen har anlitat en PBL-konsult (medförfattare till ”Boken om detaljplan 
och områdesbestämmelser” på dåvarande Planverket) som enligt yttrandena menar 
att samrådsredogörelsen inte fullt ut redovisar inkomna synpunkter och invänd-
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ningar mot tilltänkt naturförstörelse och exploatering. Stugföreningen och de bo-
ende har noterat att de i flera fall inte alls har behandlats eller bemötts. Det stäm-
mer inte med vad som står i 5 kap. 20-21 §§ ÄPBL. Om inte alla inkomna syn-
punkter blir behandlade och bemötta avser stugföreningen och de boende att peka 
ut de ingivna synpunkterna som inte har behandlats, i strid mot bestämmelsen i 5 
kap. 27 § ÄPBL. Då riskerar kommunen att planförslaget har tillkommit felaktigt 
och att ett antagande av förslaget därför kan komma att upphävas av högre instan-
ser efter överklagande från sakägare och naturorganisationer (13 kap. 6§ ÄPBL). 
Bergviks stugförening och de boende anser att kommunen har en likgiltighet för 
inkomna synpunkter som är lagstridig och inte ska löna sig.  

Kommentar: De synpunkter som har kommit in i det aktuella planärendet har re-
dovisats i samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande. Synpunkterna som i 
flera fall är långa har sammanfattats och ibland grupperats för att underlätta läs-
förståelsen. För att undvika missförstånd har även yttrandena från Bergviks stug-
förening, föreningen Skydda skogen samt privatpersoner i närområdet bifogats 
samrådsredogörelsen i sin helhet, i utskicket till politiker samt granskningstillfället 
på bibliotekshuset samt i stadshuset. På samma sätt kommer yttranden från Berg-
viks stugförening samt boende i närområdet att bifogas granskningsutlåtandet i sin 
helhet i utskicket till politikerna inför antagandet.  

Stugföreningen och fastighetsägarna påpekar att kontroversiella planförslag brukar 
byta namn under arbetet, precis som planområdet tidigare har kallats Södra Grund-
viken etapp 1 men under arbetet har bytt namn till Katrineberg.  

Kommentar: Den fördjupade översiktsplanen för Västkust (FÖP Västkust) föreslog 
en etappindelning där både Södra och Norra Grundviken ingick i etapp 1. Södra 
och Norra Grundviken avgränsades enligt FÖP Västkust av kraftledningsgatan 
som delar Grundviken i två delar. Nuvarande planförslag (etapp 1 inom Grundvi-
ken) rymmer Södra Grundviken samt delar av Norra Grundviken, vilket gör det 
missvisande att endast kalla området för Södra Grundviken. Inom planområdet 
ligger lämningen efter landeriet Katrineberg, som har fått ge namn till det nya bo-
stadsområdet.  

 

Bergviks stugförening (33 fullmakter) 

Boende 2-3 (Frykmans väg, 1 fastighet) 

Boende 4-5 (Frykmans väg, 1 fastighet) 
Stugföreningen och fastighetsägarna uttrycker ett starkt missnöje kring planarbetet 
och anser att planarbetet har varit fördolt genom kommunens icke offentliggjorda 
avtal med exploatörer. De menar att planeringen av Grundviken/Katrineberg har 
pågått länge i samverkan med ett antal exploatörer medan intressenter och allmän-
het har varit ovälkomna att påverka planeringen och att få insyn i kommunens på 
förhand uppgjorda avtal med exploatörer. De menar även att det har gått så långt 
att kommunen på sin hemsida påstår att Grundviken redan är en ny stadsdel i Karl-
stad med en utpräglad miljö- och naturnära profil.  

Kommentar: Det är vanligt förekommande i planarbeten att den exploatör som är 
intresserad av att bygga i området inkluderas i planarbetet. Ibland genomförs ett 
planarbete utan att det finns någon exploatör för området, t ex om det finns ett be-
hov av att skydda en miljö/byggnad, vid planering av nya villaområden eller vid 
omvandling av fritidshusområden. Det ovanliga i planprocessen för Katrineberg är 
att det finns många exploatörer för området och att de ännu inte vet var inom om-
rådet de kommer att få bygga. Det innebär att de exploatörer som deltar i proces-
sen måste se till helheten, för att få till ett så bra område som möjligt. Utav den to-
tala byggrätten kommer 50 % att fördelas mellan de deltagande exploatörerna, öv-
riga 50 % kan fördelas av kommunen till andra intressenter.  
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Under det arbete som föregick detaljplanen med diskussioner om olika delområ-
den, etapper, tillfarter etc, hade kommunen en utökad dialog med närboende i om-
rådet. Då hölls flera dialogmöten med en arbetsgrupp för stugföreningen samt en 
workshop med närboende, politiker och tjänstemän. Under dessa tidiga möten dis-
kuterades bl a en eventuell väganslutning mellan Frykmans väg och Grundvi-
ken/Katrineberg.  

Sedan planuppdrag för första etappen gavs har planarbetet följt den process som 
regleras i plan- och bygglagen.  

Stugföreningen och fastighetsägarna anser att det har varit ryckigt och rörigt med 
många disparata och omfattande handlingar, vars samband sällan har förklarats. 
Ingen systematisk och samlad naturinventering har skett. Natur- och miljöinvente-
ringar har gjorts först efter krav från enskilda personer och frågor från bl a länssty-
relsen. Men ännu har inte alla nödvändiga utredningar gjorts. Stugföreningen och 
fastighetsägarna påpekar särskilt ett behov av inventeringar av Vänerns botten, se 
vidare under rubriken Småbåtshamn och andra vattenområden.  

Kommentar: Syftet med planprocessen är att få in synpunkter och på så sätt få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Utredningsbehovet har växt under ar-
betets gång och ovanligt många utredningar har tagits fram under processen. Se-
dan granskningen har handlingarna kompletterats med ytterligare utredningar, se 
sammanfattningen av granskningsutlåtandet. Några utredningar därutöver avses 
inte genomföras inför antagandet av detaljplanen.  

 

Medverkande tjänsteman 
Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2015-06-01 av stadsbyggnadsarkitekt Maria Lindström, i samråd med stadsbyggnads-
arkitekt Kerstin Berg. Avvägningar har gjorts tillsammans med styrgrupp och arbets-
grupp för projektet.  

Bilaga 1. Yttranden i sin helhet från Bergviks stugförening samt boende i närområdet.  
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