
Minnesanteckningar Steffensminne 
Tidigt dialogmöte Steffensminne 2017-03-06, Vänern/Solen, Samhällsbyggnadshuset. 

Cirka 40 deltagare 
Från kommunen: 
Marie Janäng, stadsbyggnadsarkitekt (föredragare) 
Ossman Sharif, stadsbyggnadsarkitekt  
Ingegerd Karlsson, mark- och exploateringsingenjör  
Emelie Öhrn, stadsbyggnadsplanerare (sekreterare) 

 

Inledning 

Marie inleder mötet med att presentera mötets syfte, uppdraget, vad en detaljplan är och hur 
processen med att ta fram en detaljplan går till. Det här är ett tidigt möte för att ta del av de boendes 
synpunkter och kunskap. Samt att tidigt informera om kommunens uppdrag.  

Marie meddelar att dagens presentation och minnesanteckningarna kommer att läggas upp på 
hemsidan senast i slutet av nästa vecka.  

Planuppdraget 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan 
för nya bostäder inom kommunens fastighet söder om Steffens väg för att möta efterfrågan på 
bostäder i attraktiva lägen. Det är idag en bostadsbrist i Karlstads kommun och mark för fler bostäder 
behöver tas fram på olika ställen. Steffensminne ses som ett bra bostadsläge, med tanke på att det 
finns goda förbindelser både med kollektivtrafik och cykelväg till centrum samtidigt som det har ett 
lantligt läge. Vatten och avlopp har dragits fram till Edsgatan och befintliga bostäder inom 
Steffensminne med kapacitet för ytterligare bostäder.  

 

Diskussion i storgrupp 

Uppdraget och övergripande planer  

• Många är emot att det ska byggas i det aktuella planområdet och en fråga om hur planen kan 
stoppas kommer upp. Funderingar kommer också upp kring om det verkligen är tomtbrist 
och hur många som skulle kunna bo i det nya området.  
Kommunen: Vi har fått ett uppdrag av våra politiker att ta fram ett detaljplaneförslag för 
området med huvudsakligt syfte fler bostäder. När politikerna ger oss ett sådant uppdrag 
innebär det att vi ska titta på platsens förutsättningar, komma med ett förslag utifrån det 
och redovisa vilka konsekvenser förslaget innebär. Under processens gång ska vi också ta in 
synpunkter från berörda och redovisa för politikerna. När vi har ett första utkast på förslag till 
detaljplan hålls ett samråd och då får grannar, berörda och andra intresserade möjlighet att 
lämna in synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter redovisas också till politikerna inför deras 
ställningstagande.  
 
Cirka 50 - 70 bostäder kan i nuläget tänkas få plats i området, men det behöver tittas 
närmare på under arbetet och mer konkret förslag kommer i och med samrådet. Kommunen 



har brist på tomter. Idag finns endast 2 stycken lediga kommunala tomter och 215 stycken 
står i tomtkö.   
 

• Fråga om det finns mer övergripande planer för Steffensminne och närområden? Vilka 
skogsområden ska bevaras t ex i stort?  
Kommunen: Översiktsplanen är kommunens övergripande plan som talar om kommunens 
inriktning och hur staden ska växa bland annat. Översiktsplanen är antagen i fullmäktige och 
den styr en stor del av vårt arbete och vilka andra beslut som tas i kommunen. 
Översiktsplanen är inte juridisk bindande, vilket innebär att politikerna kan välja att ta beslut 
som går emot den. När det gäller utpekade naturområden så finns förslag till en Natur- och 
friluftsplan som inte är antagen än. Den finns på hemsidan.  
 

• Frågor om översiktsplanen från 2012, om den gäller och vilken tyngd den egentligen har.  
Kommunen: Översiktsplanen är inte juridiskt bindande vilket innebär att kommunen själv 
bestämmer hur man förhåller sig till den, och inte lagen. Översiktsplanen är dock beslutad i 
kommunfullmäktige vilket ger den stor tyngd i kommunen och att det är den vi initialt arbetar 
utefter. Den är från 2012 och gäller så länge inte en ny antas.  
 

• Funderingar kring vad dom händer framöver efter detta då kommunen äger mer mark i 
området.  
Kommunen: Vad som händer sen vet vi inte nu då det idag inte finns något uppdrag på fler 
planer i området.  
 

• Synpunkter kring att det är bättre att bygga på andra ställen så som norr om Rud eller 
Välsviken kommer upp. Att Granhult tog det 12 år mellan skogsskövling och byggnation. I 
flera år stod gator med belysning klara utan nytta. Bygg färdigt Stockfallet först och planera 
sen nytt. 
Kommunen: Vi arbetar med att ta fram mer mark för bostäder på många andra platser inom 
kommunen. För Välsviken pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) till exempel, 
men just nu är trycket på nya bostäder så stort att vi behöver ha flera bostadsprojekt på gång 
samtidigt. Vi tittar hela tiden på nya områden för att ha framförhållning. 
 

Kulturhistoria 

• Steffensminne har en rik kulturhistoria. Här fanns en försöksgård för hela Värmland från 
1820-talet och framåt. Skotten Stephens använde området för att prova nya odlingsmetoder 
här, därav området karaktär. Önskemål om att kommunen namnsätter någon gata eller stig 
till minnet av Stephen framförs.  
Kommunen: Frågan skickas vidare till kommunens namnberedning för beaktande när planen 
fastställs.  
 

Rekreation och naturvärden  

• Vi flyttade hit, till Steffensminne, för att det ska vara skog och lantligt. Detta området är 
väldigt använt av oss och många andra. Vill ha stora ytor med skog och mycket stigar. Det är 
inte bara vi och hästarna som använder området. Bland annat är särskolan ofta här, SFI, barn 



från Kronoparken med flera. Mycket viktigt rekreationsområde. 
 

• Hur nära får man bygga bäckravinen? Bygger man på båda sidor om den blir den inte särskilt 
skyddad. Om det inte finns andra rekreationsområden kan det bli så att folk börjar gå runt i, 
och förstöra biotopens naturvärden. 
Kommunen: Det finns inget satt avstånd, men däremot är det en sådan sak som behöver 
utredas i planprocessen. Att det finns sparade naturområden som kan användas av de 
boende till rekreation är också en viktig sak att behandla i planarbetet.  
 

• Berörs strandskyddet, upphävs det av att det finns befintlig bebyggelse mellan vattnet och 
nya bostadsområdet?  
Kommunen: Området omfattas inte av strandskyddet. 
 

• Uppe på kullen har jag sett massa lavar som jag tror är naturintressant. Kolla det! 
Kommunen: En naturinventering kommer att genomföras i samband med planen. 
 

• Det finns flera bäckar mellan Steffensminne och Långenäs. Beakta dem. 
Kommunen: Eventuell påverkan på bäckar utreds inom planarbetet.  
 

• Funderingar kring hur naturvärdena utreds i området, när och med vilken metod?  
Kommunen: Både naturvårdshandläggare från kommunen har varit ute i fält och en 
naturvärdesinventering har också beställts och påbörjats av konsult. 
Naturvärdesinventeringarna redovisas i samrådsförslaget när de ska vara färdiga.  
 

• Synpunkter kring planerna på Edsgatan och det som byggs där nu, att det inte är lantlig 
karaktär eller anpassas till terrängen. Att det är ett kulturområde som nu förstörs och att 
skogen har skövlats och ridvägar försvunnit anses bedrövligt. Vill inte att samma sak ska 
hända i Steffensminne.  

 
Hästhållning  

• Flera synpunkter som rör hästhållning i området kom upp. Området är väldigt bra att ha en 
häst på och det finns fyra stall i närområdet, två stycken vid Långenäsvägen och två stycken 
längs Steffens väg. De tar sig till Edsgatevägen via Steffens väg. Hur tänker kommunen 
utforma vägen så den kan klara tillkommande biltrafik och vara tillgänglig för hästar? 
Kommunen: Det är en sådan sak vi får titta vidare på i planarbetet. Bra att frågan lyfts så vi 
uppmärksammar och har med oss det. 
 

• Vad är det för regler kring skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning?  
Kommunen: Det finns inga satta avstånd utan det får utredas i planarbetet. Det beror bland 
annat på hur många hästar det finns där, hur ser området runt omkring ut etc. 
 

Trafikfrågor 

• Frågor kring Steffens väg, om den behöver breddas, asfalteras och om kommunen ska 
tvångsinlösa mark om vägen ska breddas. Synpunkter på att den lantliga karaktären kommer 
att förvinna om vägen breddas och särskilt om bussen ska dit också. Vägen är en grusväg 



idag. En asfaltsväg får en stor betydelse för hästarna som inte kan ta sig fram. 
Kommunen: Det är inte färdig utrett och vi får kolla vidare på det, men om Steffens väg ska 
bli infartsväg till det nya området behöver den breddas för att klara ökad trafik. Blir det 
aktuellt att bredda vägen och delar av privata fastigheter behövs för detta inleder vi först en 
dialog i syfte att komma överens. Det är en fråga som får diskuteras mer om vi hamnar i ett 
sådant läge.   
 

Övrigt 

• Området lutar mot norr, mot sjön Alstern. Vad händer när området blir mer hårdgjort och 
dagvatten rinner ut i Alstern? Hur kommer ni anordna så att det dränering kommer fungera? 
Skogen skyddar ju vårt område idag. 
Kommunen: En dagvattenutredning kommer att göras och där tittar man på hur dagvatten 
ska tas omhand och vilka eventuella åtgärder som behöver göras för att undvika problem. 
 

• Vad gäller för skyddsavstånd för kraftledningen? 
Kommunen: 50 meters avstånd till närmste bostad för kraftledningen i söder, den större på 
130 kv. och ca 5 - 10 meter för den mindre ledningen. 
 

• Vilka blir sakägare i denna planen? Varför är inte alla på Långenäs inbjudna till det här 
mötet?   
Kommunen: Gränsen för de vi bjöd in till det här mötet är dragen utefter de vi i nuläget kunde 
se som mest berörda. Men vi kunde ha bjudit in även alla på Långenäs och inte bara de 
fastigheter där som direkt gränsade till planområdet med anledning av informationen och ett 
kunskapsutbyte, bra att de blev vidare inbjudna. Sakägare är i regel alltid fastigheterna inom 
planområdet och de som direkt angränsar med sina fastigheter till planområdet, men kan 
även vara boende längre bort om de berörs av förslaget. Alla som anser sig beröras av ett 
detaljplaneförslag har rätt att påverka den och komma in med sina synpunkter och förslag 
men vid en eventuell överklagan av planen är det Mark- och miljödomstolen som slutligen 
prövar frågan och bedömer om personen är sakägare (dvs. om denne är berörd och har rätt 
att överklaga). 
 

• Är det sant att kommunen kommit överens med en byggfirma som ska exploatera området?  
Kommunen: Nej.  

 

Diskussion i mindre grupper 

Efteråt fick gruppen delas in i mindre grupper vid olika bord för att diskutera mer. Synpunkter eller 
information som inte kom upp i storgrupp tidigare redovisas nedan: 

• Det finns flera odlingsrösen och gryt i södra delen av skogen inom planområdet mot åkern. 
• När Edsgatan har byggts och det har tagits bort skog där så blir skogen här allt viktigare. 
• Det kommer att bli svårt att bredda Steffens väg med tanke på biotopskyddet.  
• Tänk på tomtstorlekarna om det ska passa in i dagens karaktär. De idag norr om Steffens väg 

har runt 2000 kvadrat. Tänk speciellt på skarven mellan det äldre området och det nya 
området, det blir extra känsligt. Spara skog emellan.  



• Säg inte att det ska vara lantlig karaktär om ni inte kan skapa det. Säg i så fall att det blir två 
olika områden. Ser helst att Steffens väg får vara kvar som idag, en grusväg där hästarna kan 
rida och att ni istället skapar en ny infart söderifrån till det nya området. 

• Bra att det bjuds in till tidigt möte om planerna i området. Tycker det är bra att det byggs 
mer och staden utvecklas hela tiden. 

• Rent generellt motsätter vi oss planläggning av det utpekade området. Vi vill att vårt område 
behåller sin lantliga karaktär. Om kommunen ändå vill gå vidare med planläggning, vill vi vara 
med i utformning av planförslaget innan det skickas ut på samråd. 

• Vi är inte intresserade av att våra fastigheter omfattas av planläggning. Vår uppfattning är att 
planläggning begränsar möjligheter till utbyggnad i framtiden. 

• Planområdet tar minst 10 år tills det blir färdigt utbyggt. Detta innebär att vi kommer 
utsättas till byggtrafik under 10 år. Det är en stor farhåga för oss som bor i området och 
speciellt längs Steffens väg. Vägen i sin nuvarande utformning kommer aldrig att klara 
byggtrafiken. 

• Vi vill gärna att kommunen prövar ett annat alternativ till ny tillfartsväg i höjd med den 
nybyggda tillfartsvägen till Edsgatan. (en skiss har lämnats in) 

• Vi önskar att området mellan våra fastigheter och biotopområdet förblir orört och är kvar 
som skog. Vi är inte villiga att släppa någon mark av vår fastighet för utbredning av Steffens 
väg.  

• Oro för att VA inte ska räcka till. Badplatsen på kommunens mark räcker inte till fler. Skogen 
inom planområdet ansågs svårtillgänglig och användes inte så ofta, men någon hade hittat 
svamp där. Vill helst inte att det byggs något och absolut inte få in någon buss i området. 

• Kan boende i området själva bekosta konsult som inventerar naturen i området? 
Kommunen: Ja, ni är absolut fria att göra det själva.  

• Området används enormt mycket av motionärer, hästar, skolbarn, SFI, särskola med flera. 
Även Ulvsby Ranch använder skogen när de gör sina längre tur-ridningar. Skogen är mycket 
viktig för rekreation! 
 

Synpunkterna noteras och tas med vidare in i planarbetet. 

 
 

  


