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Planprocessen – utökat förfarande 
 

 
 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår föl-
jande skeden:  

Kungörelse: Inför samrådet ska planförslaget med samrådstiden, planom-
rådet osv. kungöras i tidning och anslås på kommunens anslagstavla.  

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av 
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt.  

Samrådsredogörelse: Inkomna skriftliga synpunkter från samrådsskedet ska 
sammanställas och redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och 
förslag på ändringar.  

Underrättelse och granskning: När ett förslag till detaljplan har varit på 
samråd och eventuellt ändrats efter inkomna synpunkter ska det färdiga 
förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under två 
veckor. Tiden för granskning kan förkortas eller helt utgå om alla har 
godkänt förslaget och är överens om det.  

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av försla-get, 
exempelvis sakägare, boende och övriga som yttrat sig under samrå-det. 
Underrättelsen sak finnas att läsa på kommunens anslagstavla och på 
kommunens hemsida.  

Under granskningstiden ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av 
planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara säker på 
att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga 
synpunkter lämnas senast under granskningstiden.  

Granskningsutlåtande: Inkomna skriftliga synpunkter från granskningen 
ska sammaställs och redovisas tillsammans med kommunens förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer 
som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämn-den.  

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i 
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem till-
godosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.  

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagande-
beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta under förutsätt-
ning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att 
pröva beslutet.  

Detaljplanen för Norra Våxnäs hanteras i enlighet med senaste version 
av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 
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PLANBESKRIVNING 

Inledning 
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd 
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall 
redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som 
är juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen för detaljplan för Norra Våxnäs är uppdelad i fyra delar: 

• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen 
och sammanfattar planbeskrivningen. 

• Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och 
de planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom 
parentes). 

• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. 

• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och 
redovisar utfallet av behovsbedömningen. 

 

Handlingar 
Planen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

 
Geografiskt läge och markägoförhållanden 

 
Bilden ovan visar planområdet markerat med rött.  

Planområdet utgör en del av Norra Våxnäs och inkluderar en del av fastigheterna 
Gustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1 som ägs av Karlstad kommun. 
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Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att pröva byggrätt för ytterligare 
bostäder inom Norra Våxnäs samtidigt som hänsyn tas till de natur- och 
rekreationsvärden som finns på platsen.  

Huvuddrag  
Planen möjliggör en komplettering av bostäder inom Norra Våxnäs, genom 
uppförande av två stycken punkthus i upp till 8 våningar i öster i den 
skogsbeklädda höjden samt ca 24 stycken radhus i två våningar norr om den öppna 
gräsytan. Detta innebär ett tillskott på ca 80 lägenheter. De nya bostäderna ansluts 
till befintligt gatunät via Plintgången och parkeringen löses genom att antingen 
använda befintliga markytor inom Plinten 4 för att skapa fler parkeringsplatser 
och/eller bygga ett parkeringsdäck söderut. 

Planen innebär ett intrång i I2-området och ställer krav på både varsamhet och viss 
kompensation (flytt av naturvärden) samt att säkerställa att stora delar av 
narturområdet kvarstår som naturmark. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år från det datum planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 

Medverkande tjänstemän 
Trafik- och gatuenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen 

VA-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Mark- och exploateringsenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Natur- och parkenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Miljöförvaltningen 

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 

Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsbyggnadsarkitekt Daniel 
Nordholm. 

Tidigare ställningstagande 
Riksintressen 
Området ligger inte inom eller påverkar några riksintressen enligt 3 och 4 kap 
Miljöbalken. 
Översiktsplan  
Översiktsplanen anger område med rekreationsvärden. En bostadsutbyggnad inom 
området strider alltså mot översiktsplanen. Dock utgör aktuellt planområde 
gränszonen mellan naturområdet och befintlig bebyggelse i Våxnäs. 

Det finns ett åtagande om att ta fram en fördjupad översiktplan för I2-skogen. 
Detsamma gäller att det finns ett åtagande inom strategisk plan att ”Tillskapa ett 
kommunalt naturreservat i I2-skogen med inriktning på friluftliv. Åtagandet ska 
föregås av en fördjupad översiktsplan och senareläggs till 2016-2017 enligt beslut i 
KF i juni 2014. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har inte påbörjats.  
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Strategiska planen 
Kommunens vision, den strategiska planen samt värdegrunden utgör tillsammans 
kommunens styrmodell. Visionen - Livskvalitet Karlstad 100 000 - anger 
riktningen för kommunens utveckling. Som en del av visionen finns fyra 
ledstjärnor: en attraktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden 
och en kommun i gott skick.  

Den strategiska planen anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Till 
den strategiska planen kopplas också tre hållbarhetsstrategier; Tillväxtstrategin, 
Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin. Dessa bygger på de tre begrep-
pen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  
Denna detaljplan bedöms vara förenlig med ovanstående vision och strategier. 
 
Gällande detaljplan  
För området finns gällande detaljplan från 1964 (stadsplan för stadsdelen Våxnäs) 
som anger område för allmänt ändamål, park eller plantering. 

 
Ovan utdrag från stadsplan från 1964.  

Enligt gällande detaljplan för bostadsområdet i söder från 1965 (Våxnäs kvarteret 
Plinten) så är Plintgatan allmänplats mark medan Plintgången ligger inom 
kvartersmarken.  
 

 
Ovan utdrag från stadsplan från 1965. Plingatan är markerad som allmänplats 
mark medan Plintgången är förlagd på kvartersmark. Kryssprickade ytorna öster 
och väster om Plintgatan är ytor för parkeringsändamål.  
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Beslut om planläggning 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2015 att uppdra åt 
stadsbyggnads-förvaltningen att upprätta detaljplan för Norra Våxnäs.  
Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) då 
planen inte är förenlig med gällande översiktsplan. 

Förutsättningar och planförslag 
Bakgrund 
Teknik- och fastighetsnämnden har begärt planändring för att pröva möjligheten att 
komplettera norra Våxnäs med nya bostäder samt möjliggöra för parkeringsdäck för att 
säkerställa parkeringsplatser. KBAB är intressent och tänkt exploatör för hela eller delar 
av området. 
 

Plandata 
Planområde och angränsande områden 
Planområdet ligger inom Norra Våxnäs och utgör en mindre del av motions-
området I2. I öster finns Våxnäshallen samt handel- och verksamhetsområde, i 
väster och norr omges området av I2-området och i söder tar ett 
flerbostadshusområde vid. 

 
Planområdet är markerat med röd streckad linje. 
 

Markanvändning  
Området utgörs i norr av skogsmark samt en öppen gräsyta intill befintliga 
flerbostadshus. Skogen hyser stora naturvärden. Ett elljusspår passerar genom 
planområdets norra del. I söder utgörs planområdet av parkeringsyta tillhörande 
bostadsområdet. Söder om planområdet finns lamellhus i tre plan uppförda på 
1970-talet. 

Marken inom planområdet ägs av Karlstads kommun och KBAB.  

Inom området finns inga kända fornlämningar. 
 
Planförslag 
Planen möjliggör för bostäder (B), parkering (P), lokalgata (GATA1), en utökning 
av förskolans gård (S) samt bevarande av naturmarken (NATUR). 

Våxnäs 
IP 
 

Gustavs-
berg 
 

I2- motionsspår 
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Bebyggelse och stadsbild 
Planområdet saknar bebyggelse och består i stället av öppna gräsytor, skog och 
parkeringsyta.  Omgivande bebyggelse består av flerbostadshus i tre våningar som 
är byggda under 1960-talet med tidstypisk utformning dvs. lamellhus i rött tegel 
och med sadeltak. Det finns två tydliga siktlinjer och kopplingar genom 
bostadsområdet som slutar i det aktuella planområdet. I övrigt utgörs Våxnäs 
bostadsbebyggelse nästan uteslutande av flerbostadshus, mestadels är de uppförda 
med tyngdpunkten på perioden 1950-tal till 1970-tal. Stadsplanen över området var 
den första i Karlstad som upprättades med stor hänsyn tagen till den växande 
bilismen. De öppna platserna mellan husen utnyttjades som gröna kvartersgårdar 
respektive biltorg (parkeringsplatser). Det fanns även garage tillhörande 
lägenheterna och en ringlinje för trafik drogs utanför bostadsområdet. Denna 
struktur är fortfarande mycket tydlig.  

Den öppna gräsytan i skogsbrynet är ett viktigt komplement till de mindre 
bostadsgårdarna som finns i kvarteret och också viktig för karaktären. Utöver den 
öppna grönytan utgör även skogen ett viktigt komplement då den inbjuder till lek 
och rekreation. 

 

 
Ovanstående karta visar dels de tydliga axlarna/siktlinjerna som finns i området, 
orange linje, dels den öppna gräsyta som ramas in av I2-skogen. 

I öster finns en idrottsplats (Våxnäs IP) med bollplaner och Våxnäshallen. Vidare 
österut tar Våxnäs industriområde vid som huserar både handel, verksamheter och 
fler idrottsanläggningar. 

Våxnäs stadsdelscentrum finns ca 700 meter söderut och i anslutning till centrumet 
har byggnation av ett åtta våningar högt punkthus (Pannan) nyligen slutförts. 
Arbete pågår också med ett planprogram för Våxnäs Centrum. En detaljplan 
avseende Plinten 1 har vunnit laga kraft och där tillåts två stycken nya punkthus 
som ska byggas med KBAB som exploatör. 

 
Planförslag 
Planen möjliggör komplettering av ytterligare bostadsbebyggelse (B) i form av två 
stycken punkthus i upp till åtta våningar (VIII) samt ca 32 rad- eller kedjehus i upp 
till två våningar (II) placerade i fyra rader. För att minska påverkan för 
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naturvärdena som har identifierats i skogsområdet är kvatersmarken begränsad mot 
öster, norr och väster.  
Punkthusen placeras i den västra delen av den skogsbeklädda höjden i öster vilket 
gör att husens höjd får stöd av den omgivande skogen och samtidigt ger mycket 
begränsad skuggverkan på befintliga flerbostadshus. Byggrätten har begränsats (e1) 
så att den enbart tillåter två stycken punkthus om vardera 450 kvm byggnadsarea 
samt 200 kvm (BYA) komplementbyggnader för exempelvis cykelförråd. 
Radhusen placeras delvis inom den öppna gräsytan och delvis i skogsmarken, det 
blir i stort samma avstånd mellan de nya radhusen och befintliga lamellhus som det 
är mellan befintliga lamellhus. Byggrätten för rad- eller kedjehusen (e2) har 
begränsats till 3000 kvm byggnadsarea totalt för huvudbyggnaderna samt 500 km 
(BYA) totalt för komplementbyggnaderna. 
Genom byggrätternas placering sparas en stor del av grönområdet (både skogsmark 
och klippt grönyta)  samtidigt som minsta möjliga störningar (insyn och 
skuggning) för närboende uppnås. Genom att bevara skogsområdet (NATUR) i 
öster mellan den nya bebyggelsen och idrottsanläggningen begränsas störningarna i 
form av ljud och ljus från anläggningen. Övrig naturmark i väster skyddas i 
gällande plan som park. 
I planförslaget har siktlinjerna/axlarna bevarats. 
Planen möjliggör även att ett parkeringsdäck i två plan kan anläggas för att 
säkerställa parkeringsbehovet för de nya husen (P, II) men en lösning för parkering 
för de nya bostäderna kan också bli att marken inom Plinten 4 nyttjas på ett mer 
effektivt sätt och ytterligare markparkering kan tillskapas. För att öka tryggheten 
kring det eventuella parkeringsdäcket ska dess fasader vara genomsiktliga och 
förses med vegetation (f1). 

 
Ovanstående illustration visar en möjlig användning av området. De brandgula 
pilarna visar siktlinjer som bör behållas. 
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Ovanstående vy sett från nordväst visar en möjlig användning av området i 
enlighet med planen. Den nya bebyggelsen är markerad med ljust gul. 
 

Service 
Området ligger i anslutning till Våxnäs industriområde där det finns både 
arbetsplatser, idrottsanläggningar och kommersiell service. I Våxnäs centrum finns 
utöver dagligvarubutiker också vårdcentral. Vid Plintgången finns en förskola 
(Plintens förskola) och det är ca 600 meter till Fredricelundsskolan som ska byggas 
ut. 
 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör en utökning av förskolan Plintens skolgård (S1) vidare 
norrut med ca 2400 kvm. Då ytan enbart ska utgöra förskolegård med 
skogskaraktär så föreslås att ytan inte får förses med byggnader (::::) samt att en 
bestämmelse om att skogskaraktären ska bevaras (n1) införs.  
 

Gator och trafik 
Biltrafik och gatumiljö 
Området angörs idag från Karmgatan vidare via Plintgatan och sedan Plintgången. 
Plintgången utgör en del av bostadsområdets interna vägnät samt att den används 
som anslutningsväg till förskolan. Mellan Plintgången och Plintgatan söder om 
befintlig parkering finns en bilväg som är planlagd som kvartersmark. Norr om 
planområdet finns en grusväg som leder in i I2-området från Våxnäs 
industriområde.  
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Planförslag 
Planområdet föreslås angöras söder ifrån via Plintgången som planeras som allmän 
platsmark (GATA1) till och med befintlig vändplats. Även den förbindelsen mellan 
Plintgången och Plintgatan förläggs som allmän platsmark. I och med att ett 
parkeringsdäck kan anläggas i höjd med förskolan så blir det enbart en mindre 
mängd trafik som kommer åka hela vägen fram till den nya bebyggelsen. Detta 
innebär att det inte bedöms finnas 
ett behov av att förbättra 
Plintgången  i någon större 
omfattning. Gatan är också så 
lågtrafikerad att det bedöms vara 
lämpligt med blandtrafik mellan 
parkeringen och husen.  
Resterande del av 
trafikfunktionen förläggs inom 
kvartersmaken då dess primära 
syfte är av internt behov vid flytt, 
in- och utlastning samt 
räddningstjänst, färdtjänst och de 
som behöver använda 
handikapparkeringarna. 
Vägbredden föreslås därför bli 
smalare, omkring 4 meter. 
 
Bilden till höger visar 
gatustrukturen i området.  

 
Gång- och cykeltrafik 
Våxnäs har i stort ett bra utbyggt gång- och cykelvägnät.  Längs Karmgatan finns 
en bred trottoar som leder vidare mot Våxnäs centrum och vidare in mot Karlstad 
centrum. 
Det är möjligt att från planområdet ta sig in till Karlstad centrum  på ett tryggt och 
säkert sätt både som cyklist och gående. Dock kan en förbättring för cyklister 
behövas längs Karmgatan, på sikt. 
 

Planförslag 
Planen innebär inget behov av förändring för gång- och cykelvägnätet. 
 

Kollektivtrafik 
Närmsta busshållsplats finns vid Plintgatan ca 280 meter från planområdet. 
Hållplatsen trafikeras av linje 4 och 6 som går tre gånger i timmen. 
 

Planförslag 
Planen innebär inget behov av förändring av kollektivtrafiken. 
 

Parkering 
Bilparkering 
Flerbostadshusen söder om planområdet har tillgång till fyra stora gemensamma 
parkeringsytor samt ett antal garagelängor. Parkeringen är i stort sett helt separerad 
från bebyggelsen vilket gör att det mellan husen lämnas plats för gårdsmiljöer. 
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Gällande parkeringsnorm (för både bil och cykel) antagen av KS 2016-12-13 § 20  
anger att planområdet ligger inom zon 3, vilket innebär ett krav på 1-10 
parkeringsplatser per 1000 kvm BTA för flerbostadhus med lägenheter större än 40 
kvm. För småhus (inkluderar radhus) med gemensam parkering så gäller 0,1-1,5 st 
parkeringsplatser för respektive bostad. Parkeringsnormen har flexibla 
parkeringstal som innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att 
fastighetsägaren eller exploatören åtar sig att genomföra åtgärder (dessa 
presenteras i form av en grön resplan) som kan minska efterfrågan på parkering. 
För att en sänkning ska bli aktuell behöver exploateringen ske i ett läge med god 
tillgång till kollektivtrafik och närhet till kommersiell och offentlig service. Det 
högsta talet som anges i spannet är det som är normtalet och det kan sedan 
reduceras nedåt. Det högsta talet är även ett maxtal och om fastighetsägaren eller 
exploatören vill bygga fler bilplatser än vad parkeringstalen anger ska detta ske i 
dialog med kommunen.  
 
Cykelparkering 
Cykelparkeringsnormen anger att det för flerbostadshus med större lägenheter än 
40 kvm ska finnas 28 st cykelplatser per 1000 BTA. För att cykelparkeringarna ska 
vara godkända gäller följande:  
Cykelparkeringsplatser i markplan ska alltid vara placerade närmare entrén än vad 
bilparkeringarna är. Minst hälften av platserna vara väderskyddade och minst 
hälften av platserna i nära anslutning till entrén och i markplan. Detta gäller för 
bostäder. För verksamheter ska minst hälften av platserna vara väderskyddade och 
samtliga ska vara i markplan och nära entrén. För både bostäder och verksamheter 
ska minst 5 % av platserna medge möjlighet till parkering för lådcyklar, 
cykelvagnar mm. Möjlighet till laddning av el-cyklar bör också ges. 
 
För mer information se gällande parkeringsnorm för Karlstad kommun. 
 

Planförslag 
För området gäller den av kommunstyrelsen (KS 2016-12-13 § 20)  antagna 
parkeringsnormen för Karlstad. 
Gällande parkeringsnorm för bilar innebär att den nya bebyggelsen kommer att 
medföra ett krav på ytterligare bilparkering. Behovet enligt gällande norm blir: 
- för punkthusen 450 kvm BYA i 8 våningar *2 stycken vilket blir 7200 kvm BTA 
vilket ger ett spann på 7-72  st nya parkeringsplatser. 
- för radhusen ca 32 stycken vilket ger ett spann på 3-48 stycken nya 
parkeringsplatser. 
Planområdet  har nära till kollektivtrafik och service vilket innebär att det går att 
sänka parkeringstalen i enlighet med parkeringsnormen, vilket kräver en grön 
resplan. 

Den tillkommande bostadsbebyggelsens parkeringsbehov (för bil) föreslås primärt 
lösas genom att ett parkeringsdäck (P1) skapas drygt 100 meter söder om det södra 
punkthuset, på en befintlig parkeringsyta. På detta sätt tillskapas ytterligare 
parkering utan att mer mark behöver hårdgöras. En översyn av befintliga 
parkerings- och gatuområden inom Plinten 4 kan också möjliggöra ytterligare 
markparkering. 

För att klara tillgängligheten behöver det finnas plats för enstaka 
handikapparkeringar och tidbegränsad besöksparkeringar inpå de nya bostäderna 
(punkthusen). 

För att cykeln ska fungera som ett bra alternativ till bilen måste det erbjudas goda 
möjligheter för cykelparkering, vilket ska erbjudas i enlighet med 
parkeringsnormen, dvs 28 stycken per 1000 kvm BTA. I fråga om läge ska 
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cykelparkering prioriteras framför bilparkeringar. Cykelparkeringplatser ska 
placeras i direkt närhet till bostadsbebyggelsen och bör ha en komfort vilket 
uppmuntrar till ett aktivt cyklande året runt. Därav ska en del av 
cykelparkeringarna vara i förrådsutrymmen med belysning, för den upplevda 
trygghetskänslans skull.  

 

Mark 
Geotekniska förhållanden 
Området utgörs av två höjder en i väster 
och en i öster medan den mittersta delen av 
området är flack. Höjderna inom området 
varierar mellan +50,7  i sydväst till +60, 0 
möh i öster (möh RH2000).  
Enligt SGU:s jordartskarta, se utdrag till 
höger, så utgörs området av urberg i öster 
(höjden), i väster av sandig morän och ner 
mot flerbostadshusen i söder av postglacial 
lera.  
Färgerna på bilden till höger representerar 
följande: Röd – urberg, mörkgul – Glacial 
lera, Orange-prickig – postglacial finsand, 
vit – sandig morän, ljusgul – postglacial 
lera. 
 

Planförslag 
Planområdet bedöms ha goda geotekniska förutsättningar. Val av grundläggning 
måste dock bestämmas i samband med bygglov. 
 

Naturmiljö och rekreation  
Naturmiljö  
Utöver den klippta gräsytan norr om bostäderna utgör planområdet en mindre del 
av skogsområdet I2. Delen närmast bebyggelsen i söder består av öppna gräsytor. 
Marken ägs idag av Karlstads kommun. 

 
Ovan reservatsförslagets nuvarande utbredning (röd linje), vit pil markerar 
planområdets läge. 
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Det finns ett förslag till naturreservat för delar av I2 (utifrån inventeringsunderlag 
gjorda åren 2012-2013).  Enligt inventeringsprotokoll1 (ingår som en del i område 
49, reservatsförslagets bas) så innehåller området mycket höga värden i hög ålder 
på tallarna samt goda rekreationsvärden (motionsspåren). Man vill bevara de höga 
natur- och rekreationsvärdena. 

Ytterligare naturvärdesinventering2 har därför gjorts av planområdet under 2016 
för att utreda det grundligare och för att se vilka delar som är bäst lämpade för ny 
bebyggelse samt vilka konsekvenser som kan uppstå. 

Inventeringen visar att området ingår som en viktig del i den samlade bilden av 
trädbärande mark inom tätorten Karlstad och dess närområde (bl.a I2-skogen), som 
en värdefull trakt för naturvärden kopplade till gammal tallskog och grova, 
solexponerade tallindivider (solitärträd). I huvudsak är områdets artrelaterade 
naturvärden kopplade till förekomsten av grova och/eller gamla träd av tall, gran, 
asp och sälg samt till död ved av asp, björk och sälg. I delar av 
inventeringsområdet förekommer tallar som uppnår en ansenlig ålder av ca 200 år. 
Grova tallar i anslutning till vägar och öppna gräsytor bör nämnas som extra 
värdefulla med tanke på att en kontinuitet av solexponering är säkerställd eller kan 
utvecklas på dessa platser. Karlstad med omnejd hyser ett stort antal grova tallar i 
solbelysta tallar, lämpliga för bl.a reliktbock (NT) och kan sägas vara ett 
”ansvarsområde” för dessa miljöer i ett värmländskt perspektiv. Det är rimligt att 
tro att naturvärden knutna till grova, solexponerade tallar ska kunna ges utrymme 
inom ramen för bebyggelseexploatering. 

I inventeringsområdet som helhet finns träd av grova dimensioner av både barr- 
och lövträd och det råder ingen tvekan om att skogsmiljöerna inom en snar framtid 
uppnår höga naturvärden om skogen får utvecklas eller ges en utpräglad 
naturvårdsskötsel med avsikt att gynna bestånd av grova träd, flerskiktning och 
grov, död ved. I dagsläget bör huvuddelen av objektet kunna klassas som s.k 
Objekt med naturvärden, enligt Skogsstyrelsens definition. 

Enligt utredningen kan byggnation inom det aktuella området ge positiv effekt på 
de arter som gynnas av solitära, solexponerade naturvärdesträd i anslutning till 
exempelvis gator och tomter. Arter som gynnas av mer skuggiga förhållanden med 
tilltagande självgallring och dödvedsbildning kommer att missgynnas, liksom 
fågelarter som drar nytta av större trädgrupper av t.ex asp (hålträd).  

Eventuella kompensationsåtgärder bör därför utformas så att de befintliga 
miljöerna och arterna ”återuppstår” respektive erbjuds nya biotoper och substrat 
någonstans i närområdet. Sannolikt finns lämpliga miljöer där det är möjligt att 
”krydda” asprika bestånd med död ved och gynna grova träd. Asprika delar i 
gallringsskogar kan gallras så att aspen gynnas på barrträdens bekostnad. Avseende 
naturvärden knutna till tall, björk och sälg föreslås en riktad insats i form av 
frihuggning av grova träd och dödvedsskapande åtgärder. Det bör även undersökas 
om det inom exempelvis I2-skogen, finns praktiska möjligheter att utföra mindre 
naturvårdsbränningar för att rent generellt gynna naturvärden knutna till tall och 
eventuellt övriga trädslag.  

Utredningen har delade in området i fem delområden, där område 5 borde lämnas 
fri från utveckling. Beskrivning områdena i detalj finns i inventeringsrapporten. 

De områden som primärt berörs av planen är område 3 och 4. 

Område 3 karaktäriseras av en flerskiktad och olikåldrig skog där det övre skiktet i 
hög grad utgörs av grovstammig tall och asp. Underväxt av främst gran 
förekommer i större delen av objektet. En del yngre björk växer här på f.d 

                                                 
1 Rapport från en inventering av vedsvampar och vedinsekter i nio utvalda områden i I2-skogen,  
Karlstads kommun, gjord av skogsvårdsstyrelsen 2013. 
2 Rapport från inventering av vedlevande insekter och vedsvampar i I2-skogens södra del, gjord av 
skågsvårdsstyrelsen 2016-04-25. 
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åkermark. Grova (> 50 cm) tallar med grov bark och grova grenar utmärker sig 
som naturvärdesträd tillsammans med flera hålträd av asp. I området finns 
blodticka (signalart på död tallved). I området finns solexponerade, varma 
lövskogskanter mot de öppna gräsytorna där faunan av vanligare dagfjärilsarter 
tycks rik och berikande för de närboende. Den flerskiktade skogen har nu sitt 
optimum i fråga om en art- och individrikt fågelfauna och på sikt kommer granens 
etablering att försämra förutsättningarna för fågellivet. 

Viktiga element att bevara är grova och grovgreniga tallar samt grova aspar och 
hålträd. 

Område 4 karaktäriseras av att området är bördigare än i delområde 5 och har i 
södra delen även inslag av tidigare odlingsmark. Tallen som utgör det dominerande 
trädslaget är i regel yngre än i delområde 5 men ofta grövre och mer högväxt. 
Enstaka tallar uppmättes dock till en ålder av150 år. I områdets västra kant och i 
anslutning till stigen i nordväst växer flera riktigt grova tallar med förutsättningar 
att hysa reliktbock. I tallskogen finns även ett relativt stort inslag av björk. Längs 
kanten mot fotbollsplanerna i öster, finns ett parti med snabbvuxen, grov asp samt 
flera solexponerade sälgar. I söder finns inslag av enstaka grova almar, varav en 
individ mäter ca 55 cm i brösthöjd.  I buskskiktet förekommer rönn och brakved 
relativt allmänt medan ek och oxel uppträder mer enstaka. Ett tydligt inslag av död 
lövved finns i den södra delen, inte minst i form av grova, murkna 
björkhögstubbar. 

Viktiga element att bevara är grova och ställvis solexponerade tallar samt grova 
aspar och en grov alm. Även död ved i form av högstubbar och lågor av björk, asp 
och sälg bör bevaras. 

 

 
Ovanstående karta visar de delområden som identifierades under inventeringen 
2016. 
Utöver denna naturinventering gjordes även en revirkartering3.  Fältbesök för 
revirkartering i området gjordes den 23:e maj och 8:e juni 2016.  Under karteringen 
observerades 22 revir av 15 olika fågelarter. Arter som bara hördes vid ett 
inventeringstillfälle (svarthätta, trädgårdssångare, härmsångare, ärtsångare och 
tofsmes) har registrerats som revirhållande. WSP konstaterar i sin rapport att det 
inventerade området är en småskalig mosaik av vanliga svenska skogsbestånd med 
lite olika karaktär. För fågellivet är det positivt att bestånden är flerskiktade och lite 

                                                 
3 Revirkartering av fåglar Norra Våxnäs, 2016-06-20, gjord av WSP. 
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äldre, men med tanke på fågellivet finns inga mer anmärkningsvärda karaktärer 
eller strukturer. Fågelfaunan får karaktäriseras som förväntad och vanlig för ett 
område av den här typen i Mellansverige.  

Av fågelarter som är upptagna på bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv fanns ingen 
förekomst i området. Av fågelarter på den nationella rödlistan från 2015 
observerades ett revir av kungsfågel i områdets nordvästra del.  

Samtliga vilt förekommande fågelarter i Sverige omfattas av skydd enligt EU:s 
fågeldirektiv (Rådets direktiv 2009/1477EG av den 30 november 2009 om 
bevarande av vilda fåglar). Fågeldirektivet är implementerat i svensk lagstiftning 
genom artskyddsförordningen.  
I Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen står att: 

”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ 
trend prioriteras i skyddsarbetet.”  
För det aktuella utredningsområdet är kungsfågel den art som enligt 
Naturvårdsverkets handbok bör prioriteras för skyddsåtgärder. 
 

Planförslag 
Planförslaget innebär att större delarna av område 3 och 4 tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse samt att en liten del av område 1 berörs.  
Den del av naturområdet där ett kungsfågelrevir observerades berörs inte av 
planerad kvartersmark.   
Kompensationsåtgärder som föreslås för intrånget i område 3 och 4 är att flytta död 
ved som hyser svampar (blodtickor) till den omgivande naturmarken, detta för att 
minska påverkan. Om möjligt bör även grova träd bevaras som en del i 
kvartersmarken. Grova tallar gynnas av att frihuggas och stamkvistas. En 
kompensationsplan är under utarbetande och ska finnas klar till granskningen. 
Kompensationsåtgärderna regleras i exploateringsavtalet mellan exploatören och 
Karlstad kommun, se vidare under genomförande frågor. 
Den grova tall som som hyser talltickan föreslås skyddas i planen (n2). 
 

Rekreation och fritid 
Den öppna gräsytan i skogsbrynet är ett viktigt komplement till de mindre 
bostadsgårdarna som finns i kvarteret och också viktig för karaktären. Här finns 
möjlighet för lek och spel. Den öppna karaktären och formen ger även en bred 
kantzon, ett bryn vilket har ekologiska värden. Här finns berghällar sparade som 
ger fin karaktär. De boende intill grönområdet använder även detta område som sin 
gård, den närmaste utemiljön då de har entréer hitåt.  

I skogen (I2) tar ett större närströvområde vid med elljusspår som binder ihop 
området med Gustavsberg bl.a. Användningen av området är omfattande. Många 
rör sig från entrén till skogen och elljusspåret, ner över grönytan och vidare ner 
genom bostadsområdena, mot Våxnäs centrum. Grönområdet i norr blir en del av 
det större grönstråket i söder och vägen genom bostadsgårdarna fungerar då som en 
grön länk att binda samman parken i centrala Våxnäs med skogen i norr. Här uppe 
kommer man undan trafiken och endast naturljud hörs vilket är en tillgång. Den 
öppna ytan är en fin övergång till skogen. 

Skogen är nära skola och förskolor och kan användas i pedagogiskt syfte. 

Utöver de rekreations- och lekmöjligheterna som finns i I2, finns lekpark vid 
Våxnäs centrum samt att det finns goda idrottsmöjligheter vid Våxnäs IP. 

 



SAMRÅDSHANDLING  
Detaljplan för Norra Våxnäs Planbeskrivning 17 

 
Planförslag 
De västra delarna av gräsytan lämnas orörda. Elljusspåret bedöms kunna bibehålla 
sin nuvarande sträckning. Skogen kommer fortsatt att kunna utgöra en plats för 
rekreation och lek. 

 

Kulturmiljö 
Det finns inga registrerade fornlämningar i området.  
Området är inte heller utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. 
 

Planförslag 
Då det inte finns indikationer på fornlämningar eller andra kulturmiljölämningar 
inom området föreslås inga specifika åtgärder. Dock är alla fornlämningar, kända 
och okända, skyddade enligt kulturminneslagen. 

 

Tekniska system 
Spill- och dricksvatten 
Förtydligande av befintlig text 

Föreslaget  planområde för bostäder är beläget utanför kommunens VA-
verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.  

Ledningar finns söder om planområdet då de befintliga flerbostadshusen är an-
slutna till kommunens ledningsnät. Kapaciteten i det allmänna ledningsnätet 
bedöms klara av ytterligare belastning. 
 

Planförslag 
Planområdet kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  
På grund av bebyggelsens höjd kan det bli aktuellt med tryckförhöjande utrustning 
i huset så att översta våningarna får erfordligt vattentryck.  
 
Dagvatten 
Dagvattenledningar finns inom den öppna gräsytan, vilka sedan leds söderut och 
vidare till recipienten som är Klarälven. I den centrala delen av Våxnäs (Låglandet) 
finns ett större dagvattenmagasin. Inom Våxnäs är dagvattensituationen redan 
ansträngd och systemet ska byggas ut, det är dock viktigt att det även sker 
fördröjning inom kvartersmarken.  
 

Planförslag 
Dagvattenflödet från planområdet måste vara oförändrat jämfört med nuvarande 
avrinning från området då begränsad kapacitet finns i dagvattenledningsnät. Detta 
innebär att dagvattenflödet från fastigheten måste flödesutjämnas och omhändertas 
lokalt inom fastigheten innan det avleds till befintligt dagvattenledningsnät söder 
om planområdet. Då dagvattensystemet inom Våxnäs redan är hårt beslastat ställs 
högre krav på fördröjning i aktuell plan. 

Fördröjning av dagvatten genom naturlig fördröjning/infiltration är att föredra. 
Planområdet kommer delvis att hårdgöras medan gårdar kan fortsatt medge viss 
fördröjning och infiltration. För att påverka dagvattenhanteringen så lite som 
möjligt kan parkeringsytor vara infiltrerbara. Förslagsvis kan parkeringen vara 
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grusad. Andra exempel på fördröjning av vatten är grönytor, sedumtak och 
magasin (över eller under jord).  

Ett oförändrat dagvattenflöde från planområdet innebär att 95% av flödet 4 från 
hårdgjorda ytor (tak, asfaltytor etc.) ska fördröjas/infiltreras inom kvartersmark. 
Detta motsvarar ett erforderligt magasin med en effektiv volym på 138 kubikmeter 
per ha hårdgjord yta (generell bestämmelse).  
Med hårdgjord yta avses takyta och asfaltyta inom fastigheten. Den exakta 
magasinsvolymen får beräknas med utgångspunkt från hur många m2 hårdgjord yta 
som kommer att finnas inom fastigheten. Magasinet kan utformas som ett öppet 
eller underjordiskt magasin under parkeringsytan eller delar av bostadsgården. Om 
andra åtgärder vidtas inom fastigheten, till exempel anläggande av "gröna tak", 
stuprörsutkastare med tät vattenavledare och avledning till gräsyta för fördröjning 
etc. kan magasinsvolymen minskas med motsvarande volym.  
För kraftigare regn än regn med 10 års återkomsttid finns inte kapacitet i 
dagvattensystemet. Dagvatten från dessa regn måste avledas via markytan, så 
kallade flödesstråk. Fastigheten ska höjdsättas så att marken lutar mot Plintgången, 
detta för att kunna hantera extremregn. 

För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet bör 
miljövänligt byggnadsmaterial användas.  
 
El och fjärrvärme 
El- och fjärrvärmeledningar finns framdraget till bostadsområdet söder om 
planområdet och det är Karlstads Elnät AB som har koncession i området. 

Planförslag 
Ny bebyggelse föreslås anslutas till det allmänna el- och fjärrvärmeledningsnätet. 
Om de nya bostäderna inte ansluts till fjärrvärmenätet ska annan långsiktigt hållbar 
värmelösning användas. 
För att verka för ett hållbart samhälle och en lägre energiförbrukning bör husen 
placeras så att de kan utnyttjas för solkraft – tak, väggar - nu eller i senare skede. 
 
Avfallshantering 
Befintlig bebyggelse har miljöstationer placerade i området, bla finns en vid 
Plintgångens vändplats. 
 

Planförslag 
Den befintliga miljöstationen vid vändplanen föreslås nyttjas även för den nya 
bebyggelsen (+++). Det krävs dock att den kompletteras för att kunna inrymma 
även den nya bebyggelsens avfall. Det är viktigt att miljöstationen görs trygg med 
god belysning samt avskärmas på ett estistiskt tilltalande sätt.  

 

Störningar, hälsa och säkerhet 
Markföroreningar 
Enligt Länsstyrelsens underlag om potentiellt förorenade områden finns inga 
indikationer att planområdet skulle innehålla markföroreningar. Enligt historiska 
kartor och äldre flygfoton finns inget som indikerar att marken har varit annat än 
skogsområde. Utifrån detta görs bedömningen att området inte borde innehålla 
markföroreningar som måste åtgärdas innan en ändrad markanvändning blir möjlig. 
 

                                                 
4 För samtliga regn med återkomsttid av 0-10 år och varaktighet 10 min 
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Planförslag 
Det bedöms inte föreligga någon risk att området skulle vara förorenat. Inga övriga 
åtgärder eller krav på sanering föreslås därför i planen. Om det skulle påträffas 
markföroreningar under sprang-, schakt- eller fyllnadsarbeten ska 
tillsynsmyndigheten kontaktas enligt Miljöbalken 10 kap 11§. 
 
Luftkvalitet 
Det finns i Våxnäs ingen risk för överskridande av gällande miljökvalitetsnormer 
för luft.  

 

Planförslag 
Planen innebär att gaturummet förändras men inte i sådan utsträckning att det 
påverkar luftkvaliteten och överskridande av miljökvalitetsnormer för luft i 
gaturummet.  
 
Översvämningsrisk och skyfall 
Området riskerar inte att svämmas över vid ett 100 och 200 års flöde i Vänern och 
Klarälven då områdets höjder är som lägst + 52,3 och som högst + 56,0  möh 
(RH2000). Det finns heller inga områden där regnvatten stängs inne.  

Området hyser inga sänkor där större mängder regnvatten blir stående i samband 
med skyfall, se bild på kommande sida. 

 
Planförslag 
Då planområdet inte är utsatt för översvämningsrisker föreslås inga vidare åtgärder. 
Vid skyfall finns krav på fördröjning inom fastigheten för att kompensera den att 
en ökning av ytor blir hårdgjorda, se tidigare stycke om dagvatten.  
 
Trafikbuller 
Planområdet utsätts inte för buller som överstiger värderna i gällande förordning 
för trafikbuller. Detta då det är 600 meter mellan planområdets södra gräns och 
Hagalundsvägen som utgör den närmsta större källan till trafikbuller, till E18 är det 
950 meter. Norr om planområdet tar skogsområdet I2 vid. 
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Planförslag 
Då området inte bedöms utsättas för buller över gällande förordning förelsås inte 
heller några utökade åtgärder en de åtgärder som regleras i BBR. 
 
 
Skuggning och insyn 
Området utsätts inte idag för någon omfattande skuggning eller insyn från 
omgivande bebyggelse då denna endast är uppförd i tre våningar. 
 

Planförslag 
Högre hus innebär en ökad skuggning för omgivningen, känsligast för skuggning är 
vanligen bostadshus. I detta fall föreslås den högre bebyggelsen (punkthus) 
placerad nordöst samt den lägre bebyggelsen (radhus) placerad norr om befintliga 
bostadshus, vilket innebär att de inte kommer att orsaka olägenheter avseende 
skuggning.  Dock kommer den nya bebyggelsen innebär skuggning för de tallar 
som idag står solbelysta. 
 
Högre hus kan också medföra att intilligande bostadshus störs av ökad insyn. I 
detta fall är punkthusen placerade minst 20 meter från befintliga hus samt snett mot 
nordöst (gavlar) vilket innebär att insynen bedöms som minimal. Mellan befintliga 
hus och de nya har även skapats en zon som inte får bebyggas (::::). Den lägre 
bebyggelsen i norr bedöms inte medföra betydande störningar i form av insyn och 
skuggning. 
 
Ljud och ljus från Våxnäs IP 
Öster om planområdet finns Våxnäs IP som hyser två utomhusplaner. På A-planen 
(längst västerut, nordost om förskolan) finns ljudanläggning och på 
konstgräsplanen (söder om Våxnäshallen) finns ljusanläggning. För att minska 
risken för störningar från Våxnäs IP bör därför finnas (lämplig avgränsning är 
höjden i den östra delen av planområdet). Risk finns annars för att klagomål från 
boende kan medföra inskränkningar i verksamheten inom Våxnäs IP.  
 

Planförslag 
Mellan föreslagen ny bostadsbebyggelse och A-planen (närmaste fotbollsplan) 
lämnas skogsområdet som naturmark (NATUR) för att minska riskerna för 
störningar avseende ljud och ljus från planerna.  

 

Skjutbana 
Inom I2, norr om planområdet vid Sannafältet, pågår skytteverksamhet och 
skytteklubbens verksamhet (Sanna-alliansen) har ett gällande polistillstånd samt 
följer naturvårdsverkets riktlinjer NFS 2005:15. Enligt tillståndet har de krav på sig 
med journalföring för att följa upp sin verksamhet. 

Kommunen har haft klagomål på främst pistolskyttebanan från boende på Råtorp 
och Hultsberg. Även om verksamheten följer tillstånden går det inte att utesluta att 
det finns risk för störning även om tillståndet följs.  
 

Planförslag 
Planområdet ligger ca 540 meter från skjutbanorna och bedömningen är att så länge 
klubben följer sitt tillstånd och gällande riktlinjer så bör inga betydande störningar 
uppkomma. Den föreslagna bebyggelsen hamnar enbart 30-40 meter närmare än 
befintlig bebyggelse.  
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Räddningstjänstfrågor 
I BBR finns tre krav på utformningen av trapphus. De betecknas trapphus Tr1 och 
trapphus Tr2 och ”vanliga” trapphus Trn. Bostäder och lokaler där personer vistas 
mer än tillfälligt skall ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om 
bostaden eller lokalen har fler än ett våningsplan, skall det finnas minst en 
utrymningsväg från varje plan. Fönster godtas endast som utrymningsväg för 
bostäder upp till 8 våningsplan med hjälp av räddningstjänsten. Om det bara kan 
tillskapas en enda utrymningsväg är kravet trapphus Tr2 för bostäder med högst 8 
våningsplan. 

I övrigt är det viktigt att vid planering och byggnation av nya bostäder tillgodose 
tillgängligheten för räddningstjänsten vid till exempel släckningsarbete.  

 

Planförslag 
En 50 meter slang från bil kan klaras från intilliggande interna gata. 

Då huset kommer att bli upp till 8 våningar behöver en asfalterad yta skapas längs 
husens kortsidor så att räddningstjänstens höjdfordon kan nå samtliga lägenheter 
och därmed erbjuda en andra utrymningsväg utöver det vanliga öppna trapphuset. 
Det bör säkerställas att höjden mellan den lägsta nivån på uppställningsplatsen och 
den högsta höjden på underkant av balkong eller fönster inte överstiger 24 meter. 

Ett annat alternativ är att utforma byggnaden med sådant trapphus (Tr2) så att 
behovet av räddningsväg undanröjs.  

 

Folkhälsa 
Trygghet 
Den nya bebyggelsen är placerad i anslutning till ett befintligt bostadsområde där 
personer rör sig under stora delar av dygnet. 
 
Planförslag 
Planen bedöms inte påverka tryggheten i området negativt.  
 
Jämställdhet 
God kollektivtrafikförbindelse och närhet till service underlättar för alla oavsett 
kön och ålder i det dagliga livet.  
 
Planförslag 
Planområdet ligger i anslutning till god kollektivtafik samt nära Våxnäs centrum 
där service finns. 
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Genomförande 
Ansvarsfördelning för genomförande 
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och 

bygganmälan, grundkarta, 
nybyggnadskarta 

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning 
Upphävande av ledningsrätt, 
bildande av ny ledningsrätt 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
Exploatör  

Upprättande av tomträttsavtal, 
upprättande av 
markanvisningsavtal, justering av 
jaktarrende, drift av gator, gc-
vägar, allmännaVA-ledningar och 
naturmark. 
 
Exploatering av kvartersmark för 
bostadsändamål 
 

Huvudmannaskap för allmän plats 
Allmän platsmark inom planområdet har kommunalt huvudmannaskap. 
 
Avtal 
Planarbetsavtal har tecknats mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen avseende planläggning. 

Ett tomträtts- respektive markanvisningsavtal ska tecknas mellan Teknik- och 
fastighetsförvaltningen och exploatören. Markanvisningsavtalet ska innehålla 
uppgifter om kompensationsåtgärder avseende påverkan på naturvärdena samt 
förslagsvis vitesföreläggande avseende åverkan på skyddat träd i detaljplanen. 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning får ske i enlighet med detaljplanen. 
Det finns jaktarrende för området som behöver justeras i och med planförslaget. 
 
Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 
Det finns inget behov av upprättande av ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar 
och servitut för att genomföra planen. 
 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Alla kostnader som uppstår som en konsekvens av detaljplanens genomförande ska 
belasta exploatör.  
 
Avgifter 
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband 
med bygglov. Eventuell bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovprövning. 
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Anslutning till allmännyttiga ledningsnät (VA, tele, el, fjärrvärme) ska erläggas 
enligt vid den tidpunkten gällande taxa. 
 

Tekniska frågor 
Dricks-, spill- och dagvatten 
Anslutningsavgifter till VA-ledningsnätet ska erläggas enligt gällande taxa.  
 
El, fjärrvärme och fiber 
Exploatören ansvarar för och bekostar anslutningar till fjärrvärmeledningsnätet för 
ny bebyggelse.  

Exploatören ansvarar och bekostar anslutning till teleledningar för ny bebyggelse.  

Exploatören ansvarar och bekostar anslutning till ledningar för ny bebyggelse.  

 
Avfallshantering 
Exploatören ansvarar för och bekostar renhållningsabonnemang hos Karlstads 
Energi AB.  
 
Byggskedet 
Exploatören ansvarar, enligt exploateringsavtal, att tillse att träd på kvartersmark 
som givits skyddsbestämmelser i detaljplanen skyddas från åverkan under 
byggskedet. 
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Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning gjordes under våren 2016. Slutsatsen blev att ett genomförande 
av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och 
hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) 
enligt 4 kap, 34 § PBL krävs därför inte. Bedömningen gjordes att 
konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen och att följande aspekter 
särskilt ska behandlas: intrånget i naturområdet. 

Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur, 
samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre strategierna som 
följer av statens miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är inriktat på 
tillgänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst handlar 
om effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens ekonomi.  

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter 
och de förändringar som detaljplaneförslaget medför.  

Justeringar under planarbetet  
Från det att planbeskedsansökan lämnats in till det nu aktuella planförslaget har en 
mängd anpassningar gjorts under processens gång. Framförallt har anpassningar 
gjorts med hänsyn till de naturvärden som identifierats i området men även hänsyn 
till intilliggande bebyggelse och omgivningspåverkan. 
De följande bilderna visar förslagets utveckling från planbesked till det aktuella 
planförslaget. Rött område visar ungefärlig yta för kvartersmarken. 

 
Ovanstående bild visar ungefärlig utbredning av kvartersmarken i samband med 
planbeskedsansökan. Området var då tänkt att innehålla sex stycken punkthus, ca 
185 lägenheter och en större parkeringsplats i sydöst mot förskolan. Detta förslag 
bedömdes av arbetsgruppen som orealistiskt, med hänsyn till åverkan på 
naturvärden samt omgivningspåverkan. 
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Ovanstående bild visar områdets avgränsning efter ett intern arbetsmöte med olika 
förvaltningar. Tidigt bedömdes befintlig struktur kunna frångås, för att markera ett 
nytt tillägg till området, men också ett avslut av områdets utbyggnad mot norr. 
Detta har gjort att en mer fri placering av nya bostäder kan accepteras. Antalet 
punkhus minskades till två stycken, området begränsades mot väster samt förslag 
till placering av radhus inom området. Radhusen lades längre norrut mot skogen.  
 

 
Ovanstående bild visar nuvarande avgränsning där det är fortsatt två punkhus och 
resterande del radhus. Dock har både radhusen och punkthusens lägen justerats för 
att minska intrånget i skogsmarken. Radhusen har flyttats söderut för att inte 
påverka elljusspåret och skogsområdet men samtidigt bibehållit ett avstånd till 
befintliga bostadshus så att insyn, närhet och friytor kan bibehållas. Stor hänsyn har 
tagits till naturvärdena i området och en avvägning gjorts mellan naturvärden, 
påverkan på närboende samt behovet av bostäder.  
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Miljökonsekvenser 
Området hyser stora nturvärden, vilka har utretts och anpassning av bebyggelsen 
har gjorts för att minska intrånget. Där det ändå blir ett intrång (område 3 och 4 i 
naturvärdesinventeringen) föreslås kompensationsåtgärder som ex flytt av död ved. 
Det har även införts skyddsbestämmelse för en bevarandevärd tall. Sett ur 
naturvärdesynpunkt vore det bäst att placera bebyggelsen inom den öppna gräsytan 
men denna yta utgör å andra sidan ett viktigt komplement till bostadsgårdarna och 
används flitigt. Därför anses ett visst intrång i skogsområdet vara acceptabelt. 
Kungsfågeln som häckar i området bedöms inte påverkas av planen då dess bo 
finns i områden som inte ska exploateras, planlagt som parkmark i gällande plan 
från 1964. 
För omgivningen så innebär planen minimala störningar i form av skuggning och 
insyn med hänsyn till den nya bebyggelsens placering i norr och nordöst. 
Det finns risk för störningar från Våxnäs IP dock har ett skyddsområde lämnats 
mellan den nya bebyggelsen och idrottsplatsen så ev ljud- och ljusstörningar 
bedöms inte bli betydande. Inte heller det pågående pistolskyttet bedöms medföra 
någon betydande olägenhet för området. 

Merparten av den trafik som alstras av den nya bebyggelsen kommer att parkera i 
det tänkta parkeringsdäcket vilket innebär att det inte blir en omfattaden trafik in i 
området. Detta minskar ev störningar för intilliggande bebyggelse. 
Dagvattensituationen i Våxnäs är ansträngd och det är därför viktigt att dels minska 
andelen hårdgjorda ytor, dels jobba med fördröjning och infiltration. Genom att i 
planen skapa ett parkeringsdäck så minskas behovet av att öka den hårdgjorda ytan. 
Det ställs även krav på fördröjning för att ytterligare minska påverkan. 
 

Sociala konsekvenser 
Planområdet utgör en fortsättning på befintligt bostadsområde och har god kontakt 
med befintlig bebyggelse, service och natur. Grönytan som sparas kan fortsatt vara 
en mötesplats för allmänheten och de boende, både nya och befintliga.  
För den befintliga förskolan innebär planen en möjlighet till en utökad gård med 
skogskaraktär. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Området ligger i nära anslutning till befintlig infrastruktur och genom att nyttja 
befintliga investeringar så som befintliga gator, ledningar och övriga tekniska 
system främjas en hushållning med resurser såväl som samhälls- och 
projektekonomin. 
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