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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under programsamrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Eventuella 
kvarstående synpunkter från programsamrådet skall föras vidare in i detaljplane-
skedet. 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd enligt PBL 5:11 (SFS 2010:900) ägde rum 3 - 27 januari 2012. Program-
met har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare 
enligt fastighetsförteckning. Programmet har dessutom funnits tillgängligt för all-
mänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida. 

Ett informations- och samrådsmöte hölls den 11 januari i Stadshusets cafeteria. In-
bjudan till samrådsmötet skickades till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Ett 20-tal personer kom till samrådsmötet. Anteckningar som fördes vid mötet bi-
fogas samrådsredogörelsen.  

Sammanfattning 

Under samrådstiden har 18 yttranden kommit in från myndigheter, fastighetsägare 
och boende inom området. Synpunkter handlar främst om rättigheter/möjligheter 
att göra avstyckningar på egen fastighet, bebyggelsens täthet (storlek på tomter för 
ny bebyggelse), avstånd till hästverksamhet, naturvärden och behov av olika typer 
av utredningar.  

Samrådsförslaget har bearbetats och förtydligats med avseende på inkomna syn-
punkter. Avståndet på 15 m till hästverksamheten förtydligas i programtexten. Frå-
gan om ytterligare utredningar hänförs till fortsatt detaljplanearbete och möjlighe-
ten att etablera fler bostadstomter där det är möjligt, medges inom hela planområ-
det. Bebyggelsens täthet handlar om avstånd mellan befintliga och nya byggnader, 
där stora bostadstomter ger förutsättning att skapa luftighet mellan husen. Pro-
grammet lägger fast en minsta tomtstorlek om minst 1000 m2 i västra delen av 
planområdet, medan den i östra delen av området kan vara något mindre, eftersom 
denna del är tydligt avskiljd från den befintlig bebyggelse. Avsikten är att bevara 
karaktären av ”övergång mellan stad och land” längs Norra Infarten, där stora tom-
ter bättre klarar anpassning till platsens höjdförhållanden, underlättar angörings-
möjligheter och skapar ökade förutsättningar att spara befintlig vegetation än vad 
mindre tomter gör. Då tomtstorleken inte är ensamt kriterium för en ”luftig bebyg-
gelse” utan även byggnadsstorlek, avstånd mellan olika byggnader, antal byggna-
der och variationen mellan olika tomtstorlekar bedöms att avsteg från FÖP kan gö-
ras och att 1000 m2 är en bra utgångspunkt för det fortsatta detaljplanearbetet. I de 
östra delarna av planområdet är frågor som avvattning, 100-årsregn, geoteknik och 
hänsyn till natur- och friluftslivsvärden viktiga att ta hänsyn till då bebyggelsens 
täthet fastställs.  

Text och programkarta har förtydligats med avseende på etablering av ny bebyg-
gelse, avstånd till hästverksamhet, angöring, natur- och rekreationsvärden.  



2 Samrådsredogörelse 
GODKÄNNANDEHANDLING 

Planprogram för Södra Järpetan 
 

Kvarstående synpunkter  

Kvarstående synpunkter i form av avstånd till hästverksamhet om minst 50 m samt 
minsta storlek om 1200m2 har inte kunnat tillgodoses .  

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden redovisas enligt nedanstående förteckning. Yttrandena samman-
fattas och kommenteras (kursiv stil). Vissa yttranden återges i sin helhet.  

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Behov av ytterligare utredningar 
Geoteknik 
Inför det fortsatta planarbetet bör de geotekniska förutsättningarna för området be-
lysas ytterligare och då främst området nedanför Järpetaberget där marken i huvud-
sak består av lera. 

Kommentar: Geoteknisk utredning finns framtagen.  

 

Dagvatten 
Av planhandlingarna framgår att delar av programområdet är utsatt för en över-
svämningsrisk i samband med kraftiga regn. Hur denna risk ska hanteras bör utredas 
i det fortsatta planarbetet. I planhandlingen nämns behov av fördröjningsmagasin, 
förstärkt avvattning i form av diken och trummor samt ev. förstärkning av Klaräl-
vens stränder. Länsstyrelsen delar denna syn och rekommenderar att mark reserve-
ras för dessa ändamål i det fortsatta planarbetet, även plats för eventuella pumpsta-
tioner ska anges på plankartan. 

Kommentar: Dagvattenutredning med fördjupning avseende 100-årsregn 
finns framtagen. 

Buller 
Den föreslagna tillkommande bebyggelsen i den norra och östra delen av planom-
rådet klarar förmodligen bullerkraven, men att så är fallet bör visas i det fortsatta 
planarbetet. Länsstyrelsen är däremot tveksam till om den befintliga bebyggelsen 
utmed Norra infarten klarar bullerkraven. Att i en ny plan legalisera denna bebyg-
gelse och ev. ge ytterligare byggrätter innebär att riktvärdena för buller måste iakttas. 

Kommentar: För den befintliga bebyggelsen längs Norra Infarten finns en-
ligt gällande detaljplan rättigheter att uppföra bullerskydd. För ny bebyg-
gelse beaktas de avstånd som krävs enligt bullerutredningen. 

Hästhållning 
Nya bostäder föreslås placeras så nära som 15m från fastighetsgräns mot Järpetan 
1:67 där hästverksamhet förekommer. Boverkets riktlinjer och kommunens fördju-
pade översiktsplan för området säger att minst 50 m avstånd mellan hästverksamhet 
och bostäder är lämpligt. De nya rön i frågan som nämns i planhandlingen och som 
skulle kunna motivera ett mindre avstånd bör redovisas i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar: Texten kompletteras. 

Förorenad mark 
Inom planområdet ligger en nedlagd plantskola (växthus och frilandsodling). Vid 
riskklassning har objektet placerats i branschklass 2 (stor risk). Det har inte skett 
någon provtagning av området. Inför det fortsatta planarbetet ska hänsyn tas till att 
marken kan vara förorenad. Historik och eventuell översiktlig undersökning ska ut-



GODKÄNNANDEHANDLING 
Detaljplan för Södra Järpetan - program 

Samrådsredogörelse 

reviderad 2012-03-13 3 

 
 

föras i samråd med tillsynsmyndigheten. Schaktmassor som uppkommer kan vara 
förorenade och ska hanteras efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kommentar: Någon nedlagd plantskola finns inte inom planområdet. 

Naturvärden 
I planprogrammet beskriver kommunen generellt höga naturvärden inom området, 
men underlag saknas om området hyser hänsynskrävande/ skyddade arter i de delar 
som utgör naturmark. Denna fråga bör utredas och ett framtida planförslag anpassas 
till sådana eventuella förekomster. 

Kommentar: Frågan utreds i det fortsatta planarbetet. 

Trafik 
Trafiken kommer att öka i takt med utbyggnaden av området. Även om det nu före-
liggande programmet inte innebär fler utfarter än i dagsläget så gör Länsstyrelsen 
bedömningen att en trafikutredning för Norra infarten bör genomföras. Antalet ut-
farter från befintliga fastigheter kan komma att behöva reduceras av trafiksäker-
hetsskäl och den punktvis stora trafikbelastning som finns i samband med stora ar-
rangemang vid Löfbergs Lila Arena bör belysas. 

Kommentar: Trafikmängden på Norra Infarten är 3200 fordon/åmd - den 
lägsta på Karlstads infarter. Tillkommande trafik rör sig om ca 100 for-
don/åmd, vilket kommunen anser vara en marginell ökning vid en utbygg-
nad inom befintlig bebyggelse. Den nybyggda gång- och cykelvägen inne-
bär att trafiksäkerheten höjs väsentligt inom området.     

Krav enligt annan lagstiftning 
Fornlämningar 

Värmlands museum utförde 2008 en kulturmiljöutredning som omfattade det nu ak-
tuella området. Vid utredningen utpekades i anslutning till det föreslagna planområ-
det ett troligt boplatsläge. Inom ramen för fornminnesinventeringen påträffades i 
planområdets södra del ett depåfynd med en datering till ca 900 - 700 f.kr, dvs. 
bronsålder. På berget öster om planområdet finns två kända gravrösen vilka sannolikt 
härrör från samma period. 

Gården Järpetan finns omnämnd i skriftliga källor från 1300-talet och Tollerud om-
nämns 1540. Först på 1700-talet finns gårdarna beskrivna i kartmaterial, och därför 
är deras exakta lägen under medeltid eller tidigare inte kända. 

Med hänvisning till den samlade fornlämningsbilden och utifrån kunskapen från 
skriftliga källor anser Länsstyrelsen att en särskild arkeologisk utredning ska utföras 
för att klargöra förekomsten av ytterligare, idag okända fornlämningar. Den särskil-
da utredningen bekostas enligt 2 kap 11 § Kulturminneslagen (KML) av företagaren 
då arbetsföretaget enligt samma paragraf bedöms ta ett större markområde i anspråk. 

Kommentar: Förutom två fornlämningar (RAÄ 24 och RAÄ 28) finns inom 
planområdet ett möjligt boplatsläge (objekt 16 i kulturmiljöutredningen). 
Tre utpekade byggnader som är kulturhistoriskt intressanta finns också 
inom planområdet.  I det fortsatta planarbetet kommer varsamhetsbe-
stämmelser och krav på arkeologiska utredningar att formuleras i samråd 
med Länsstyrelsen.   

  
Strandskydd 
Vid Klarälven råder inom det aktuella området generellt strandskydd om 100 m. 
Vilket område som omfattas av strandskydd bör framgå av den kommande plankar-
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tan liksom inom vilket område som kommunen avser upphäva strandskyddet. Sär-
skilda skäl för strandskyddets upphävande ska redovisas. 

Kommentar: Strandskyddat område kommer att redovisas och hanteras vi-
dare i det fortsatta planarbetet. 

Behovsbedömningen 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens miljöpåverkan är av den art 
att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Däremot behöver ett antal ut-
redningar enl. ovan genomföras i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar: I den behovsbedömning som gjorts i samråd med Länsstyrel-
sen var bedömningen att det inte någon miljökonsekvensbeskrivning inte 
behöver upprättas.  

Övrigt 
Södra Järpetan är ett gestaltningsmässigt känsligt område där staden övergår i lands-
bygd och där ett betydande exploateringstryck finns. 
Kommunen bör överväga att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för den 
befintliga bebyggelsen som enligt Länsstyrelsens bedömning kan tillmätas bety-
dande kulturhistoriska och miljömässiga värden. Även den tillkommande bebyg-
gelsen kan med fördel förses med utformningsbestämmelser och/eller ett gestalt-
ningsprogram som vägledning för bygg-lovgivningen inom området. 

Kommentar: För utpekade kulturhistoriskt intressant bebyggelse kommer 
varsamhetsbestämmelser att införas i detaljplanen. Utformningsbestäm-
melser övervägs i det fortsatta detaljplanearbetet.  

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att en exploatering av området är förenat med be-
tydande svårigheter och med behov av en mängd kompletterande utredningar enligt 
ovan. Med hänvisning till bland annat översvämningsrisk från kraftigt regn och 
förmodade dåliga grundläggningsförhållanden kan det ifrågasättas om marken är 
lämplig för föreslaget ändamål. 

Kommentar: Framtagna utredningar visar att undersökta områden är 
möjliga att bebygga. 

Vidare är en utveckling av Södra Järpetan förenat med en gestaltningsmässig ut-
maning där synsättet kring exploatering i tätortsnära landsbygd ställs på sin spets. 
Här vill många bo men attraktionsfaktorn är kanske just upplevelsen av landsbygd 
som riskerar att gå förlorad vid en exploatering. 

Kommentar: lämpliga tomtstorlekar kommer att övervägas i det fortsatta 
planarbetet. Kommunens ställningstagande till att förtäta området kom-
mer att innebära att upplevelsen av landsbygd modifieras. 

 

Trafikverket  

Allmänt 

Norra Infarten, väg 727 där kommunen är väghållare är relativt hårt trafikbelastad. 
Inom det aktuella området finns ett större antal väganslutningar, de flesta från en-
skilda fastigheter såväl väster som öster om vägen. Vid en eventuell utbyggnad 
kommer under alla omständigheter trafiken i området att öka ytterligare. Mot bak-
grund av dessa förhållanden bör det göras en trafikutredning som studerar hur väg-
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anslutningar inom området kan begränsas till antal exempelvis genom samlokalise-
ring och var en eventuell ny anslutning som betjänar tillkommande bebyggelse 
skall lokaliseras och hur den skall utformas med hänsyn till trafiksäkerhet och 
framkomlighet för både biltrafik och oskyddade trafikanter. 
Trafikverket vill i sammanhanget uppmärksamma att de ojämna hastighetsgränser-
na kommer att fasas ut varför man bör planera i enlighet med förutsättningarna för 
jämna hastighetssteg.  

Kommentar: Se svar på länsstyrelsens synpunkter ovan.  

 
Buller 
Trafikverket ser det som positivt att en bullerutredning redan har tagits fram och 
förutsätter att den biläggs handlingarna i den fortsatta processen. Vikten av att ut-
redningen baseras på relevant trafikmängd, dvs. även inkluderande den tillkom-
mande trafiken, och aktuell hastighet bör poängteras. 

Kommentar: Bullerutredning kommer att biläggas planhandlingarna. 

 

 
Gång- och cykelväg 
Den gång- och cykelväg som håller på att byggas längs Norra Infarten, väg 727, är en 
stor tillgång i det fortsatta arbetet med att utveckla området. Antalet angöringsvägar 
som passerar över gång- och cykelvägen bör dock begränsas i möjligaste mån och de 
kvarvarande passagerna ägnas särskild uppmärksam ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Kommentar: Frågan tas upp i det fortsatta planarbetet. 

 

Kommunala remissinstanser 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

När området nu bebyggs med villor, föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltning-
en att man också planerar för flerfamiljshus av mindre storlek som kan smälta in i 
omgivande villabebyggelse. Dessa flerfamiljshus skulle med fördel kunna innehålla 
några enrumslägenheter för uthyrning till målgrupper som inte har råd att köpa hus 
eller bostadsrätt. 
 Kommentar: Synpunkterna framförs till de privata exploatörerna inom 

området. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen  

Vid framtagande av synpunkter på Planprogrammet för Södra Järpetan ligger det i 
barn- och ungdomsförvaltningens intresse att barn och ungdomars behov av förskola 
och skola kan realiseras på ett tillfredsställande sätt, men också att barn och ungdo-
mars intressen i övrigt kan tillgodoses.  
Det förslag till planprogram som redovisas innebär att nya bostäder tillkommer i en 
mycket begränsad omfattning. Bedömningen idag är att förskola och skola kan er-
bjudas i befintliga skolor i anslutande områden. 
Inga gång- och cykelvägar föreslås i anslutning till den nya bebyggelsen i planpro-
grammet. Det är viktigt för barn- och ungdomsförvaltningen att behovet av trygga 
och säkra skolvägar till och från området tas i beaktande vid fortsatt planarbete, det-
ta för att förbättra barns möjligheter att på egen hand kunna röra sig mellan de olika 
vardagsmiljöer de vistas i, skola, hem eller lekmiljöer. 
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Kommentar: Längs Norra infarten finns gång- och cykelväg. Tillfart till 
ny bebyggelse kan betecknas som lokalgator/återvändsgator där kommu-
nen bedömer att gc-väg inte behövs.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Syftet med planen är att komplettera bebyggelsen norr om Jägartorpet med fler 
bostäder, c:a 20 st. I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Norra 
Infarten har vatten- och avloppsledningar anslutits till fastigheterna i området och 
det finns kapacitet för ytterligare hushåll, 
Kulturmiljö- och naturmiljöinventeringar har gjorts enligt bilagda dokument. 
Områdets rekreationsvärde har beskrivits. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga övriga synpunkter. 

 

Miljöförvaltningen 

För området finns en fördjupad översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i 
januari 2010. En detaljplan har nyligen också tagits fram för en gång- och cykelväg 
utmed Norra Infarten inom del av Södra Järpetan. Samtidigt som gång- och cykelvä-
gen utfördes har kommunen byggt ut det kommunala vatten- och avloppssystemet. 
Det aktuella planområdet omfattar ca 7 ha. Avsikten är att när planprogrammet god-
känts ska en detaljplan tas fram som möjliggör ny bebyggelse med ytterligare små-
hus. Antalet bostadsetableringar kan uppgå till ca 20 stycken men antalet kan bli fär-
re om man väljer större tomtstorlekar. Sanitärt ska ny bebyggelse försörjas med vat-
ten och avlopp via det kommunala va-nätet. Mellan en närliggande hästverksamhet 
och planerad bebyggelse måste en skyddszon anläggas och förslaget är att denna 
skall vara minst 15 meter bred. Skyddszonen skall dessutom innehålla en träd- eller 
buskvegetation som skall vara minst 5 m bred. 
 
Miljöförvaltningens kommentar 
Området Södra Järpetan har under flera år varit föremål för olika typer av utredning-
ar vad gäller möjligheten till ytterligare bebyggelseutveckling. När området numera 
kan försörjas med kommunalt vatten och avlopp och kommunen har byggt en gång- 
och cykelväg samt förbättrat kollektivtrafiken till området finns det förutsättningar 
till en komplettering av bebyggelsen med ytterligare småhus. 
En fördjupad översiktsplan för Järpetan, som omfattade området Järpetan och Tolle-
rud mellan Gravaleden (Djupdalsvägen) och Färjestad, var utställd år 2009. I den 
fördjupade översiktsplanen kommenterades bl a lokaliseringen av en planerad be-
byggelse med tanke på att det på en fastighet i området bedrivs en verksamhet med 
travhästar med bl a tillgång till träningsbana (rundbana) och om det fanns risker för 
störningar för planerad bebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen hänvisade till de 
riktlinjer avseende skyddsavstånd till bostadsbebyggelse i anslutning till hästverk-
samhet som tagits fram av länsstyrelsen i Skåne med referenser till bl a Boverket, 
Socialstyrelsen, Naturvårdsverket m.m. Den befintliga hästverksamheten är enligt 
riktlinjerna en medelstor anläggning. Riktlinjerna redovisar rekommenderade 
skyddsavstånd på 50 meter mellan bl a nya bostadsetableringar och hästhagar och 
100 meter när det gäller avstånd till stall/gödselanläggning. Miljönämnden ansåg i 
sitt yttrande att de avstånd som riktlinjerna angav bör vara tillämpbara för planerad 
bebyggelse med tanke på riskerna för olägenheter i form av bl a lukter och allergier. 
I nämndens yttrande upplystes också att de centrala riktlinjerna (allmänna råd) för 
djurhållning var under revidering. Under hösten 2011 kom från Boverket rapporten 
"Vägledning för planering för och invid djurhållning". I och med denna vägledning 
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upphävdes också avsnittet om djurhållning 9.2 i Boverkets allmänna råd (1995:5) 
"Bättre plats för arbete". Fokus i vägledningen är på hästverksamheter. Anledningen 
till detta är den expanderande hästhållningen, särskilt inom och i närheten av tätorter. 
Den viktigaste förändringen gentemot de allmänna råden är att vägledningen inte in-
nehåller rekommenderade skyddsavstånd. Kortfattat anser vägledningen att man vid 
lokaliseringsbedömningar skall beakta verksamhetens art och omfattning, lokala för-
hållanden som t ex avstånd, vind, topografi och vegetation och eventuella expan-
sionsplaner för en hästverksamhet. I planprogrammet hänvisas vidare till en under-
sökning inom Färjestad som visar att spridningen av allergener från hästverksamhe-
ten där är betydligt mindre än vad man tidigare har befarat. 
Med hänvisning till bl a vägledningen är förslaget i planprogrammet att avståndet 
mellan bostäder och planerad bebyggelse minskas jämfört med förslaget i den för-
djupade översiktsplanen. I planprogrammet anges ett skyddsavstånd på 15 meter 
mellan hästverksamhetens fastighetsgräns och bostadsbebyggelse. Den föreslagna 
skyddszonen skall också innehålla minst 5 meter träd- eller buskvegetation. Med  
föreslagen åtgärd skall bebyggelsen skyddas mot damm och eventuella allergener. 
Den rådande vindriktningen kommer från sydväst vilket gör planerad bebyggelse 
mindre utsatt för störningar från hästverksamheten. 
Miljöförvaltningens uppfattning är att föreslagen skyddszon med vegetationsbarriär 
skulle kunna vara en utgångspunkt för att bedöma en bebyggelselokalisering i områ-
det om det enbart var hästhagar som planerad bebyggelse skulle gränsa mot. I det här 
fallet är det, om miljöförvaltningen uppfattat situationen rätt, frågan om en tränings-
bana för travhästar som används regelbundet av en verksamhetsutövare. Risken för 
spridning av damm och hästallergen som virvlar upp när hästarna träningskör på ba-
nan blir då större än om hästarna enbart vistades i en hage. Hur omfattande tränings-
verksamheten är för närvarande och eventuella framtidsplaner för denna verksamhet 
bör dock klarläggas ytterligare inför framtagandet av detaljplanen. 
Skulle hästverksamheten medföra störningar för boende kan tillsynsmyndigheten be-
sluta om eventuella begränsningar för verksamheten. För pågående verksamhet har 
miljöförvaltningen inte någon uppgift om att boende som idag finns i området störs 
av hästverksamheten. 

Kommentar: Motiv för föreslaget avstånd mellan ny bebyggelse och befint-
lig hästverksamhet tillfogas planprogrammet.  

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningen (TF) framför nedanstående kommentarer och 
synpunkter angående för planprogram för Södra Järpetan. 
 

Natur och miljö 

Bergsbranten i planområdets östra del innehåller höga naturvärden som biologisk 
mångfald och landskapsbild och skall i kommande detaljplaneläggning utgöra na-
turområde. 
 

Vatten och avloppshantering 

Dräneringsvatten 

Husgrundsdräneringar ska anslutas till dagvattenledningen antingen genom 
självfall om detta är möjligt eller genom pumpning.  
 

Dagvatten, allmänt ledningsnät 
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Förutsättningarna för infiltration av dagvatten är dåliga i området vilket gör det nöd-
vändigt att anordna fördröjning av dagvattenflödet. Detta kan ske till exempel genom 
att dagvattnet från planerade hårdgjorda ytor ska fördröjas genom ytavrinning till 
svackdiken med fördröjningsmagasin. Tillkommande bebyggelse får inte innebära att 
en större mängd dagvatten per tidsenhet avleds från området än vad som sker med 
nuvarande förhållanden. 
 

Dagvatten, flödesstråk 
 

För kraftigare regn än med 10-års återkomsttid finns inte kapacitet i dagvattensyste-
met. Dagvatten från dessa regn måste avledas via markytan, sk flödesstråk. För plan-
området måste ett flödesstråk anges och fastigheterna ska höjdsättas så att marken lu-
tar mot flödesstråket. 

Kommentar: Dagvattenhanteringen förtydligas i det fortsatta  detaljpla-
nearbetet. 

 

Karlstad Elnät  

Karlstads Elnät .AB har inte koncession i detta område. Karlstads Stadsnät avser art 
samförlägga ny kanalisation till dom nya tomterna på området för att kunna erbjuda  
bredbandsanslutning till Karlstads Stadsnät 

Kommentar: Uppgiften tas med i det fortsatta planarbetet. 

 

Karlstad Energi 

Uppdraget som Karlstads Energi AB har är att hämta in hushållsavfall för Karlstad 
Kommuns medborgare. För att utföra uppdraget på ett trafiksäkert och arbetsmiljö-
mässigt riktigt sätt utgör farbara vägar samt vändmöjligheter en viktig grund. 
Tillgängligheten för vår personal och hämtningsfordon är en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Hämtningsplatsen ska vara så dimensionerad att hämtning sker på 
ett arbetsmiljö- och trafiksäkert sätt, backning skall i största möjligaste mån undvikas 
(arbetsmiljöverket). 
De förutsättningar som krävs för att vi ska kunna hämta hushållsavfallet är att vägar 
och vändplatser är anpassade efter de mått hämtningsfordonet kräver (se bilaga 1 och 
2). 
Återvinningsstation/stationer ska finnas i området. 

Kommentar: Texten kompletteras. Frågorna behandlas vidare i det fortsat-
ta planarbetet.   

 

Yttranden från företag och organisationer 

Värmlandstrafik 

Värmlandstrafik anser att det i utvecklingen av områden med komplettering av anta-
let bostäder bör tas särskild hänsyn till möjligheter att transportera sig med andra 
transportsätt än bil för att bygga långsiktigt hållbara samhällen. GC-vägar och kollek-
tivtrafiksystemet har stor betydelse för att nå en hållbar utveckling -miljömässigt, so-
cialt och ekonomiskt. Placering och utformning av hållplatser liksom anslutningarna 
till och från dessa bör utformas för att nå hög tillgänglighet och säkerhet. Vi förordar 
att en ny hållplats anläggs i anslutning till den nya tillfartsvägen. 

Kommentar: Hållplatser finns på ett avstånd av 300 norr om utfartsvägen 
och 250 m söder om utfartsvägen. Lokalgatan beräknas bli 125 m vilket 
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innebär att den som bor längst in i området kommer att ha 375 m till när-
maste busshållplats. Enligt kommunens översiktsplan är ett rimligt av-
stånd 300 m. I småhusområden kan acceptansen vara något längre.  
 

Kollektivtrafikens förutsättningar 

Transportsystemet inklusive kollektivtrafiken är viktiga samhällsfunktioner vilka bi-
drar till tillgänglighet och utveckling för landets regioner. Värmlandstrafiks uppgift 
som trafikorganisatör är bl a att säkerställa ökad tillgänglighet såväl inom länet som 
till och från storstadsområden. 
Infrastrukturen är ett viktigt utvecklingsområde för att öka kollektivtrafikens tillgäng-
lighet och användbarhet vilket i sin tur kan leda till att fler människor väljer att resa 
kollektivt för sina arbets- och fritidsresor. 
Syftet med planprogrammet är att komplettera bebyggelsen norr om Järgartorpet med 
fler bostäder vilket ökar rörligheten till och från området. För att skapa långsiktig 
hållbarhet behöver möjligheterna till kollektivt resande på ett tryggt och säkert sätt 
säkerställas. 
 

Tillgänglighet 

Kollektivtrafikförsörjningen av området sker idag med Karlstadbuss linje 6 och 
Värmlandstrafiks linje 601 med linjesträckning Karlstad - Skived - Forshaga - Deje. 
Hållplatser för kollektivtrafiken finns norr och söder om området. Tillgängligheten 
till ny bebyggelse i området tillskapas via en ny väg. Värmlandstrafik förordar att en 
ny hållplats för kollektivtrafiken anläggs i anslutning till den nya tillfartsvägen. Den 
nya hållplatsen bör följa den standard för hållplatsutrustning inklusive informations-
struktur samt anpassningar för funktionsnedsättningar som övriga nyanläggningar i 
systemet har. 
 

Användbarhet 

Kollektivtrafiken ska vara användbar för personer med nedsatt funktion inom områ-
dena rörelse, syn och hörsel. Detta förutsätter också att hänsyn till nedsatt funktion 
tas i utformning av anslutningar till och från hållplatser och bytespunkter i kollektiv-
trafiksystemet. 
I samband med anläggande av anslutning till kollektivtrafiksystemet genom gång- 
och cykelväg, passager och ny tillfartsväg bör säkerställas att hänsyn tas till använd-
barhet för människor med funktionsnedsättningar. 
 

Säkerhet 

I Riksdagens transportpolitiska mål är säkerhet, miljö och hälsa ett mål. Utformning-
en av transportsystemet ska anpassas så att hög säkerhet kan nås. Värmlandstrafik 
har också målet att hög säkerhet ska upprätthållas i och runt kollektivtrafiken. Detta 
är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ för männi-
skors resor. 
Norra Infarten har idag, i området, en hastighet på 50 km/tim men avsikten är att has-
tigheten ska höjas när gång- och cykelvägen som håller på att byggas är fullt ut-
byggd. GC-vägen kommer att löpa längs Norra Infartens östra sida vilket innebär att 
angöringsvägarna till området korsar densamma. 
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Säkerhet och tillgänglighet i utformning av trafiksystemet bör omfatta såväl bilister 
som övriga trafikanter. Värmlandstrafik vill påpeka att passager och korsningar lik-
som hållplatser för att kollektivtraflkförsörja området bör planeras och uppföras med 
hög säkerhet för alla trafikanter. 

 

A-hus  

Bakgrund och syfte 

Den ledningsrätt som åsyftas för Fortum Distribution är sedan många år avvecklad 
och kommer att avslutas vid nya servitutsbildningar. 

Kommentar: Att ledningen är avvecklad innebär inte att ledningsrätten 
upphört. Denna måste upphävas genom lantmäteriförrättning. Lednings-
havaren eller markägaren ansöker om och bekostar förrättning. 

. 

Förutsättningar 

Natur och vegetation 

För vem/vilka har den 'kompakta vegetationen i bergsbranten' värde? 

Kommentar: Bergsbranter utgör generellt en skyddsvärd miljö. Om bran-
ten får förbli beskuggad trivs bland annat många mossor, lavar och svam-
par som är känsliga för störningar i den stabila miljön. Bergbranten vid 
Järpetan har ett särskilt värde då det här finns inslag av den kalkhaltiga 
bergarten hyperit vilket gör att man här hittar flera arter som annars är 
relativt ovanliga i Karlstads kommun. I det aktuella området finns bland 
annat gott om hasselbuskar och här förekommer kärlväxten trolldruva. 

Teknisk försörjning / Dagvatten, översvämningsrisk  

Enligt den fördjupade dagvattenutredningen om 100-års regn föreligger viss risk för 
översvämning i den NÖ delen innan erforderliga markarbeten vidtagits. 

Kommentar: Frågan hanteras i det fortsatta planarbetet. 

Miljöförhållanden / Buller 

När har trafiknämnden beslutat om höjning av hastigheten från nuvarande 50 km/h 
efter att GC-vägen byggts ut?.... max 60 km/h?.....efter att den byggts ut i full längd 
enligt markering i FÖP? 

Kommentar: Hastighetsreglering är ingen planfråga. Däremot har has-
tigheten betydelse för bullerutsatt bebyggelse. Något beslut om hastigheten 
på Norra Infarten har ännu inte tagits av trafiknämnden eftersom arbetet 
med gc-vägen ännu inte är avslutat. Detta motiverar att 70 km/tim används 
som underlag för bullerberäkning.  

Hästar 

Boverket anför i sin rapport 2011:6 att: Med denna vägledning vill ”Boverket underlätta 
tillämpningen av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) genom att beskriva kunskapsläget och rätts-
praxis vad gäller djurhållning och fysisk planering….. Vägledningen baseras på kraven i plan- och 
bygglagen, forskningsresultat, studiet, praxis och annat kunskapsunderlag.”  

Dessutom anges att….. ”Skillnaden i tillämpning mellan PBL och MB kan lite förenklat sägas 
vara att PBL tillämpas innan en situation har uppkommit medan MB:s reglar blir aktuella när en si-

tuation uppkommit.” Därav följer att frågor om hästavstånd i ett planskede skall bedö-
mas enligt Boverkets anvisningar.  

Kommentar: Boverket har överlåtit till kommunen att avgöra skyddsav-
stånd. 
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Föreslaget skyddsavstånd om 15 m S om Järpetan l:67 är en konstruktion som inte 
har någon förankring i tillgängligt beslutsunderlag från Boverket eller IVL, däremot 
kan det eventuellt behöva finnas kvar vid planområdets NÖ del mot Järpetan 1:67. 
A-hus motsätter sig inte om näringsidkaren av eget intresse inhägnar sitt område så 
att inpassering av obehöriga hindras, dock så att allemansrätten kan bibehållas. 

Kommentar: Frågan om inhägnad hanteras i detaljplanens genomförande-
beskrivning. 
 

Förslag 

Tillgänglighet / Angöringsväg och trafik  

Erforderlig siktsträcka uppnås med föreslagen placering av uppfartsväg enligt A-hus 
illustrationsplan 1 med nuvarande 50 km/h och även med en framtida ökning till 60 
km/h. Jfr bifogade utsnitt ur ritning för GC-väg. 

Kommentar: Sikten ska beräknas 5 m från utfartens anslutning till Norra 
Infarten. Vid befintlig utfart från fastigheten Järpetan 1:21, med begräns-
ning av sikten på grund av mur och plank vid Järpetan 1:41,  kan en sikt-
sträcka på 150 m uppnås, vilket innebär en mindre god, men dock accep-
tabel standard i befintlig bebyggelsemiljö. Planprogrammets text och kar-
ta  justeras med avseende på infartens läge.      

Natur och vegetation 

Fastigheten Järpetan 1:73 är bildad för bostadsbebyggelse och skall så bibehållas. 
Vid val av byggnader och placering av dem skall naturvärdena beaktas vilket gäller 
för övriga A-hus tomter. 

Kommentar: Beslut om förhandsbesked togs 1991. Beslutet gällde i två år. 
Rättighet att bygga bostad på fastigheten finns inte idag utan frågan han-
teras i det fortsatta detaljplanearbetet. 

 

Rekreation 

Stig i N-S riktning i 1:80 som åberopas har inte under överskådlig tid använts av när-
boende eller OK Tyr. N-S gångstråk kan ske längs bostadsgata kompletterat med 
gångväg mot 1:30 och kommunikation via branten till Tyrterrängen är tillgodosedd 
via lekyta på A-hus illustrationsplan 1. 

Kommentar: Stigarna både längs och uppför bergsbranten är väl upp-
trampade och har enligt närboende använts flitigt bl.a. i samband med 
"Friska Karlstad". Förbindelserna kan mycket väl kopplas samman med 
framtida bostadsgata i området. 

 

Förslag till riktlinjer 

Tomtstorlekar 800 -1000 m2 med för landskapsbilden tidigare använd placering av 
bebyggelsen. Illustrationsplan 1 dat 2012-10-22 bifogas som underlag för en kon-
struktiv dialog för det fortsatta arbetet. 

Kommentar: Storlek på framtida bostadstomter i området hänger samman 
med bebyggelsens täthet. Kommunen bedömer att karaktären av övergång 
mellan stad och land är viktigast i planområdets västra del och där ska 
framtida bostadstomter vara minst 1000 m2. I planområdets östra del, som ti-
digare inte varit bebyggd kan tomtstorlekarna vara något mindre. Storleken på 
framtida bostadstomt är ett av kriterierna för ”luftig bebyggelse”. Buggnaders 
storlek, avstånd mellan olika byggnader och antal byggnader på varje bostads-
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tomt har också betydelse för luftigheten. Frågan hanteras vidare i det fortsatta 
planarbetet. 
 

Enligt tidigare samråd med VA-enheten skall inverkan av 100-årsregn inte omhän-
dertas i fördröjningsmagasin utan skall beaktas inför placering och grundläggning av 
villabyggnader. 

Kommentar: Texten korrigeras beträffande 100-årsregn. 

 

Miljökonsekvenser 

Se tidigare Förutsättningar / Hästar 

Kommentar: Se länsstyrelsens och miljöförvaltningens yttranden. 

 

Utsläpp till mark, översvämningsrisk 

Mängden dagvatten ökar inte när marken bebyggs och hårdgörs. 

Kommentar: När mark bebyggs och hårdgörs blir minskar infiltrationen 

och ytavrinningen ökar. Texten korrigeras 

 

Yttrande från fastighetsägare, grannar och allmänhet  

Gemensamt yttrande från ägarna till fastigheterna Järpetan 1:28, 1:29, 
1:67, 1:41, 1:43, 1:48, 1:57, 1:30, 1:72, 1:79 samt boende på Järpetan 
1:21.  

Bakgrund 

En fördjupning av översiktsplanen har för området sedan tidigare antagits. 
De riktlinjer som beskrivs i FÖP har i samråd med oss i planområdet boende, ansetts 
som acceptabla. 

Förutsättning för fortsatt planprocess 

Vi anser att processen fortsättningsvis skall genomföras i enlighet med fastställd 
FÖP. 

I det nu redovisade planprogrammet redovisas bl.a. två olika skisser på bebyggelse i 
området (sid 8 i samrådshandlingen). Den ena skissen, framtagen av exploatören av-
viker kraftigt från inriktningen enl. FÖP medans den andra skissen, framtagen av 
stadsbyggnadskontoret i sin grund följer inriktningen enl. FÖP. 

Riktlinjer  

De övergripande riktlinjer som vi undertecknade i detta yttrande anser skall gälla för 
framtida detaljplan är. 

• Planområdet skall ha en karaktär av övergång mellan stad och landsbygd. 

• För att bevara en övergång till landsbygden och en luftighet mellan husen skall 
inte tomtstorlekar understiga 1200 m2. 

• För att bevara denna karaktär skall stadsmässig kvartersstruktur inte förekomma. 

• Endast enfamiljsvillor skall tillåtas. 

• Skyddszon om ca 50 m till befintlig verksamhet med hästar skall finnas vid 
nyetablering av bostäder. 
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Dessa övergripande riktlinjer innebär även att: 

• Högst 2 våningar utan inredd vind skall tillåtas. 

• Skyddszonen för hästverksamhet skall till delar av sitt djup utgöras av träd och 
buskvegetation. 

• Ny bebyggelse skall anpassas till terräng och naturvärden. 

• Ny bebyggelse skall placeras så att delar av befintligt trädbestånd säkerställs inom 
områden för ny bebyggelse. 

• Natur och vegetation i bergsbranten (planområdets östra del) skall bibehållas i en-
lighet med skiss "föreslagen markanvändning" sid 12 i samrådshandlingen. 

• Gångmöjligheter längs bergsbranten skall bevaras och möjligheter att nå den stig 
som leder uppför bergsbranten skall anordnas från befintlig och ny bebyggelse. 

• Ytor för spontan lek för barn skall finnas. 

I ovanstående punktsatser har ordvalet skall medvetet använts. 
Då rubriken är riktlinjer anser vi att formuleringen skall är lämplig för att inte urvatt-
na syftet med de förutsättningar som ges för fortsatt planering. 

Kommentar: Planprogrammet korrigeras och förtydligas med avseende 
på den nya bebyggelsens täthet, avstånd till hästverksamhet samt möjlig-
heter till etablering av ny bebyggelse. Tomtstorlekar studeras vidare i det 
fortsatta planarbetet med inriktning att bebyggelsen ska vara luftig. 

Föreslagen markanvändning  

I skiss "föreslagen markanvändning" sid 12 i samrådshandlingen finns områden som 
givits benämningen "Ingen ny bebyggelse". 

Vi boende anser att detta styr förtätningen av området till endast vissa fastigheter och 
därmed förhindrar ev. framtida önskemål om nybyggnation vid andra fastigheter. 
Vi anser att planen skall ge förutsättningar för förtätning inom hela området där så 
bedöms lämpligt och där ovan beskrivna riktlinjer kan uppfyllas. 

Kommentar: Plankartan justeras. 

Hastighetsbegränsning på Norra Infarten vid planområdet 

Hastighetsbegränsningen anses ej lämplig att överskrida 50 km/h av följande orsaker: 

• Ökat antal fordon som via områdets utfarter ska ut på Norra Infarten. 

• Busshållplatser vars placering innebär korsande av Norra Infarten för gångtrafi-
kanter. 

• Ökat antal boende som ska korsa Norra Infarten vid framtida utbyggnad av bryg-
gor enligt fastställd detaljplan för väg och strandområde. 

• Ökad tillgänglighet för allmänheten till strandområde enligt fastställd detaljplan 
för väg och strandområde. 

• Inom planområdet tillkomna busshållplatser som innebär ökad busstrafik med 
stopp- och vändplatser. Vändplatsen är dessutom placerad i nära anslutning till 
skymd kurva. 

Kommentar: Hastighetsbegränsning är ingen planfråga, men styr däremot 
den nya bebyggelsens placering i förhållande till Norra Infarten. 

Övrigt 
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Vid samrådsmöte 2012-01-11 framgick att ledningssystemet för vatten och avlopp 
(nedströms inom Färjestad) begränsar antalet nya etableringar inom området. Vi för-
utsätter att eventuella styrningar utifrån denna fråga är fullständigt utredd/utreds som 
en förutsättning för fortsatt planarbete. Viktigt är därmed att kommunen i fortsatt 
planarbete fastställer maximalt antal nyetablerade fastigheter inom planområdet som 
säkerställer samtliga fastighetsägares respektive intressen. 

Kommentar: Plats finns för framförda önskemål om nya etableringar i 
området. Frågan tas med i det fortsatta planarbetet. 

 

Järpetan 1:29 

Jag vill ha möjligheten att stycka en eller två tomter i framtiden, är dock inget jag 
planerar göra i närtid men vill att det ska vara möjligt. 

Finns tydligen en maxantal anslutningar som VA nätet klarar av och vill då att det 
planeras så att jag eventuellt ska kunna ansluta dessa tomter i framtiden. 

Kommentar: Fastigheten 1:29 är utpekad som kulturhistoriskt intressant. 
Detta begränsar framtida möjligheter att etablera mer bebyggelse inom 
fastigheten, men frågan studeras vidare i det fortsatta planarbetet. 

 
Järpetan 1:41 

• Från öster lutar marken ner mot vår byggnad vilket vid stora regnmängder ger 
tydliga spår på tomten och ger bland annat sänka gräsytor. För att inte ytterligare 
försämra detta förhållande vill vi tydliggöra behovet av att vattenavrinning från 
blivande byggnationer öster om 1:41 avleds i sydlig riktning respektive västerut 
från eventuella nya byggnationer norr om 1:41. 

• I de beskrivna konsekvenserna under avsnitt hälsa, trygghet och säkerhet konsta-
teras att det saknas förslag på vad man borde utföra för att minimera riskerna för 
människors hälsa och trygghet. Det borde finnas med förslag på åtgärder för vad 
som kan göras för att göra säkerheten så bra som möjligt i området. Det skulle till 
exempel kunna vara att föreslå hur vägen och utfarten ska utföras för att få till-
räckligt låga hastigheter vid in- och utfarter över GC-väg till och från Norra Infar-
ten. 

• I de beskrivna konsekvenserna under avsnitt hälsa, trygghet och säkerhet saknas 
förslag på åtgärd för vad det ökade antalet in- och utfarter för med sig på den högt 
trafikerade Norra Infarten. Slutsatsen att inte höja hastigheten på Norra Infarten 
borde vara självklar när man ser på helheten för området. Inte minst med tanke på 
den busstrafik som finns i området. 

Kommentar: Frågorna hanteras i det fortsatta detaljplanearbete, se även 
svar på Länsstyrelsens yttrande. 

 

Järpetan 1:57 

Vi vill ha möjligheten att stycka av delar av vår tomt. Det borde vara fullt möjligt att 
få ut två tomter mellan befintligt hus och Norra Infarten. 

Vi har skissat på en utbyggnad av vår bostad och med hänsyn till planlösningen är 
den rimligaste lösningen att bygga vidare ut mot Järpetan 1:67 (travbanan) och in i 
det som i samrådshandlingen är markerat som skydsszon. Vi hoppas därför att det 
blir möjligt att göra om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse i området, även om 
den skulle hamna i skyddszonen. Vår skissade tillbyggnad är ca 6x8 meter. 
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Kommentar: Inom fastigheten har utpekats områden där arkeologisk un-
dersökning krävs. Möjligheter till framtida utbyggnad och avstyckningar 
studeras i det fortsatta detaljplanearbetet. Planprogrammet justeras. 

 

Järpetan 1:72 

I skiss "föreslagen markanvändning" sid 12 i samrådshandlingen finns områden som 
givits benämningen "Ingen ny bebyggelse". 

Vi boende anser att detta styr förtätningen av området till endast vissa fastigheter och 
därmed förhindrar ev. framtida önskemål om nybyggnation vid andra fastigheter.  

Vi anser att planen skall ge förutsättningar för förtätning inom hela området där så 
bedöms lämpligt och där ovan beskrivna riktlinjer kan uppfyllas.  

Med ovanstående skrivning som bakgrund önskar vi att planarbetet även utreder möj-
ligheterna att fastigheten Järpetan 1:72 bebyggs med ytterligare bostäder. 

Vårt intresse ligger i att ytterligare två bostäder kan tillföras.  

En bostad på tomtens norra del, i enlighet med skiss "föreslagen markanvändning" 
sid 12 i samrådshandlingen, samt en bostad på tomtens västra del (placerad mellan 
nuvarande bostad och Norra Infarten). 

Tillfart till den norra bostaden kan arrangeras via den vägsamfällighet som redovisas 
i planförlaget alternativt via fastigheten Järpetan 1:72. Tillfart till den västra kan ar-
rangeras via fastigheten Järpetan 1:72. 

Kommentar: Möjligheter till framtida utbyggnad och avstyckningar stude-
ras i det fortsatta detaljplanearbetet. Planprogrammet justeras. 

 
Järpetan 1:43 

Som tidligere informert og diskutert med Ingrid Billing-Godin har vi på Jaerpetan 
1:43 bedt om at dere tar hensyn til at vi også önsker å kunne stykke av vår tomt og 
utöke med to nye villaer. 

I planen som dere nå har presentert tillåter dere en ganske stor fortetning på vår 
grannfastighet 1:21 (Jordansson) mens dere bare har tegnet inn en ny boliq på vår 
tomt. Dere har dessuten satt stopp for bygging på 1:57 og den nordre delen av vår 
fastighet 1:43. 

Vi har i dag en meget stor del av vår tomt liggende mellom vår villa 1:43 og tomte-
grensen. Store deler av denne delen er i dag en tennisbane som utgjör en meget kom-
pakt og solid grunn for bygging av fremtidig villaer på. Sammentaget har vi mer enn 
2500 m2 (inkl tennisbanen) som utgjör perfekt tomteområde fro to villaer med 
MINST samme tomtestörrelse som det Anebyhus kommer å sette opp. 

Det fremgår veldig dårlig i den foreslåtte planen hva tomtegrensene skal vasre. På 
tidligere informasjonsnri0ter om detaljprosjekteringen av Södra Jaerpetan har Ingrid 
Godin angitt minst 1200 m2 per tomt. Nå snakkes det om 1000 m2. 

Jeg hevder at dere må i denne fasen av arbeidet gi soss samme mulighet for å kunne 
"fortette" som foreslått på 1:21/Jordansson,- her tillåter dere at det "klemmes inn" 4 
nye villaer mens dere gir oss bare muligheten til å fortette med en ny tomt. 

Vi har vaart tidlig ute og påpekt at vi önsker to nye villaer og vi har tilogmed disku-
tert dette over bordet med tegningen föran oss. Vi kan like vel som grannfastigheten 
skape to nye tomter på 1000 m2 - uten problem. Dere har tegnet inn kun en, og dette 
ber vi dere endre. 
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Jeg stiller gjeme opp på ett möte om dette slik at det kan diskuteres. Det kan ikke 
vasre slik at det er Anebyhus som skal få gjöre "alt hva de vil" og vi andre bare får ta 
til takke med det som blir bestemt. Vi vil også exploatere og öke vår eiendoms verdi. 
Vann og avlöp er ikke lenger noe problem her nå, vi kommer ikke å ha noe vei og til-
fart/parkeringsproblem for to nye villaer på vår tomt. 

Vi ber dere endre på dette og tegne inn to villaer på vår fastighet 1:43. 

Kommentar: Se svar Järpetan 1:57 

 

Järpetan 1:67 

Vi accepterar inte skyddszon mindre än 50 m. Inte bara på grund av allergirisken 
utan även med tanke på den ökade olycksrisken. Hästar är ju levande varelser och 
inte alltid att lita på. En skenande häst kan vålla svåra skador både på människor, ma-
teriella ting och sig själv. Har hästen blivit skrämd på ett ställe sitter det också ofta 
länge kvar. 

Kommentar: Med nya utredningar som grund bedömer kommunen att 
skyddszonen kan vara smalare än 50 m. Planprogrammet förtydligas. Se 
även svar på Länsstyrelsens och Miljöförvaltningens yttranden. 

Spontan lek i skogsdungen på t.ex Järpetan 1:73 kan vi ju inte hindra men man behö-
ver ju inte uppmuntra det genom att lägga en lekplats så nära vår träningsbana. 

Kommentar: Planprogrammet justeras 

 

Järpetan 1:14 

Järpetan 1:14 är delägare i 41,92% i samfälligheterna S3 (gamla vägen) och S4 
(grus- och stenbrott). Storleken på samfälligheterna är mellan 0,25 och 0,5 ha (troli-
gen 0,325 ha (525m * 6 m) + (21m * 9 m))? 

Om samfälligheten får ligga kvar som den gör kommer denna mark bara att tas i an-
språk av villaägarna som bor bredvid denna mark, utan att de har rätt till detta. Detta 
leder bara till framtida konflikter. Som det är nu har 1:72 tagit en del till sin tomt och 
en travbana ligger på andra delar utan att de har rätt till det. 

Eftersom denna samfällighet ej finns med i planprogrammet yrkar Järpetan 1:14 på 
att erhålla ersättningsmark för S3 och S4. I första hand önskar Järpetan 1:14 marken 
mellan Järpetan 1:21 och 1:72. Södra gränsen blir S3 södra gräns. Östra gränsen blir 
S3 östra gräns. Västra gränsen blir Norra infarten. Norra gränsen blir nya infarten till 
området. Området skall vara lika stort som vår andel i samfälligheten. Ersättnings-
marken skall då användas såsom byggnadstomt. 

Kommentar: Frågan hänförs till det fortsatta planarbetet. 

Järpetan 1:14 är positiv till att ca 15 nya hus får byggas i Södra Järpetan. Husen kan 
gärna vara arkitektritade, byggda i lösvirke och inget likt det andra. Tomterna kan 
både vara stora och små och likaledes husen. 

Järpetan 1:14 anser att området kan både bevaras och förädlas och grunderna för det-
ta resonemang är 

Detta område är det sista oförstörda området av Gamla Grava, där landsbygd möter 
stad. Detta är unikt för kommunens del. 

Området innehåller en samling hus i olika åldrar som är tidstypiska och av hög klass. 
Detta är också unikt för kommunens del. 
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Med duktiga arkitekter kan området förädlas till ett riktigt glansområde. 15 stycken 
nya och vackra hus i harmoni med naturen och med stort kulturvärde. Serietillverka-
de och fabriksbyggda hus hör inte hemma i denna miljö annat än i undantagsfall. 

Kommentar: Avsikten med planeringen inom Södra Järpetan är att beva-
ra karaktären av övergång mellan stad och land genom att åstadkomma 
en luftighet mellan byggnaderna. I detaljplanen regleras bebyggelsen med 
exploateringsgrad och utformningsbestämmelser. 

 

Medverkande tjänsteman 

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2012-02-06 av stadsbyggnadsarkitekt Ingrid Billing-Godin. 
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Detaljplan för Södra Järpetan (program) 

samrådsmöte 2012-01-11, minnesanteckningar 

Närvarande:  
20 personer (boende och berörda) enligt särskild lista, Ingrid Billing-Godin och Kerstin Berg, 

stadsbyggnadsförvaltningen 

Ingrid presenterade programförslaget, och beskrev processen för att komma fram till en 

färdig detaljplan. 

- Anledningen till att processen inleds med ett program är att få in synpunkter på övergripande 

frågor på ett tidigt stadium. 

Planområdet består av A-hus område och intilliggande fastigheter. För flera av dessa har 

framförts önskemål och förfrågningar om möjlighet till avstyckning. Planen bör omfatta hela 

området från Jägartorpet i söder för att få en helhetslösning för området. 

Förutsättningar för planarbetet: 

- Angöringsväg måste placeras där siktförhållandena är tillräckligt goda (beroende av vilken 

hastighet som kommer att tillåtas på N Infarten) 

- Trafiksäkerhet måste beaktas med bl a infarter som korsar gc-väg 

- Buller från trafiken på N Infarten gör att man inte kan bygga bostäder nära vägen (avstånd 

beror också av trafikens hastighet) 

- Strandskydd råder inom delar av området – måste upphävas i delar av planen 

- Hästverksamheten norr om området ska kunna fortsätta utan att hotas av ny bebyggelse. (Fråga 

ställdes om slutsatser av den mätning som gjorts vid travbanan – svar att det inte är klart än). 

- De geotekniska förhållandena måste klaras ut 

- Dagvattenavrinning, 100-årsregn och översvämningsrisk måste utredas. Redan med dagens 

förhållanden får man problem med vattensamling som kan påverka N Infarten vid omfattande 

regn. 

- Vissa byggnader och miljöer i området är kulturhistoriskt värdefulla. Dessa bör skyddas 

genom detaljplanen. 

- Naturvärden i området – bl a bergsbranten och träd som har betydelse för landskapsbilden 

- Värden för friluftslivet är bl a stigar i områdets östra del är viktiga att värna 

Markanvändningskartan visades 

- områden som kan bebyggas/kompletteras 

- områden som inte bör förtätas 

- bullerzon 

Skisserna som finns med i programmet är just skisser, inte ett färdigt förslag till hur området ska 

bebyggas. De är underlag för diskussion kring hur området bör utformas. 

Frågor och synpunkter ang va-anslutning 
Det står i programmet att det är begränsad kapacitet i va-systemet. Hur begränsad? 
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Om det finns begränsningar i systemet måste kapaciteten fördelas så att det blir rättvist – A-hus 

kan inte få ta hela utrymmet så det inte blir något kvar till andra fastigheter. 

Kommentar: 

Det klarar ca 15 hushåll till. Viss kapacitet måste sparas för området längre norrut. 

Kapacitetsfrågan ska studeras ytterligare. I programförslaget föreslås viss förtätning även på 

andra fastigheter – hur mycket som är lämpligt bestäms inte enbart av va-kapaciteten utan 

också av om det finns tillräckligt med plats för att det ska bli bra. 

 

Frågor och synpunkter ang trafik 
Varför ska man återgå till högre hastighet på N Infarten? 

Var kommer en övergång till 50 att ske? 

Det finns inget intresse från boende att hastigheten ska höjas – tvärtom anser vi att det är helt 

fel. Det blir inte trafiksäkert – det är öppningar i räcket mellan gc-banan och bilvägen. Många 

måste korsa vägen för att komma till bryggor och till anläggningar på älvsidan av vägen. 

Frågor och synpunkter ang tomtstorlekar 
Varför gå ifrån FÖP:ens krav på 1200 m2 som minsta tomtstorlek? 

Bra med tanken att det är en övergång mellan stad och land och att det blir stora tomter. 

Vi har känt oss trygga med kravet på 1200 m2 – varför går man nu ut med A-hus förslag med 

små tomter? 

Hur stora är tomterna i exploatörens förslag? 

Kommentar från A-hus (Pelle Ekeberg) 

I det senaste förslaget (som inte redovisas i programförslaget) är tomterna 500-1100 m2. 

Karlstads kommun använder sig inte av stora tomter – 900-1000 m2 är mer användbart i dag. 

Skissen blir missvisande eftersom man bara ser området ”uppifrån”. Det planerade området 

(A-hus) kommer i verkligheten inte att synas bakom berget – det är hur Järpetan ser ut mot 

älven som är viktigt. 

Kommentar från kommunen: 

Det finns inget bestämt om tomtstorlekar. Från kommunens sida vill vi ha luftighet i området. 

De illustrerade husen på A-hus skiss ser små ut – troligt att man kommer att bygga större hus 

som behöver större tomter. 

Frågor och synpunkter ang bebyggelse och exploatering 
Måste vi andra acceptera byggförbud på våra fastigheter för att A-hus ska få bygga tätt? Varför 

ska vi andra stå för luftigheten i området? 

Där det står ”ingen ny bebyggelse” i programmet – är det något som går att ändra? 

Viktigt att andra önskemål än A-hus’ kommer fram. 

Finns det arkitektoniska synpunkter på hur husen ska se ut? Jägartorpet är ett dåligt exempel 

med alla hus identiska – monotont och inte snyggt. Vi vill inte ha ett nytt Jägartorpet. 

Är vi överens om att det är enfamiljshus som ska byggas? 

Råder byggförbud nu? 

Kommer om- och tillbyggnad av befintliga byggnader att tillåtas? 

Kommentar: 

Samrådet är till för att få in synpunkter på programförslaget. Inget är låst, utan allt går att 

diskutera. Om ni andra fastighetsägare har önskemål som inte kommit fram så lägg fram dem 

nu. 
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Även om alla hus inom A-hus’ område är ur deras sortiment kommer de säkerligen inte att bli 

identiska. 

Tidigare har också funnits lösa tankar om lite större hus med 2-4 lägenheter, men sannolikt är 

det bara enbostadshus. 

I avvaktan på detaljplanen kommer inga nya bygglov att ges. Bygglovet på 1:31 grundar sig på 

ett förhandsbesked som gavs tidigare. 

Möjlighet till om- och tillbyggnad kommer att ges i detaljplanen. 

Frågor och synpunkter ang hästverksamheten 
Det skisserade avståndet 15 meter kanske är OK från allergisynpunkt men är för litet med tanke 

på säkerhet (t ex skenande hästar, eller barn som springer ut framför hästarna). 

Vem ska sköta grönremsa mot hästverksamheten? 

Kommentar: 

En vegetationsremsa mellan hästverksamheten och det nya området kan fånga upp damm. 

Grönremsan får ingå i gemensamhetsanläggning, tillsammans med tillfartsgata, ledningar, 

lekplats mm, som ska skötas av en samfällighetsförening. 

Säkerheten kan klaras genom ett staket. 

Frågor och synpunkter ang naturvärden 
Vad sägs i detaljplanen för Jägartorpet om bergsluttningen? 

Kommentar: 

I planen för Jägartorpet finns krav på skydd av vissa arter. Troligt är att planens intentioner 

inte följts helt, man har tagit bort träd för att de inte ska riskera att falla över husen. 

Frågor och synpunkter ang pågående byggnadsverksamhet i området 
Det ser ut som att man redan påbörjat byggandet på Jordansons fastighet. 

Det finns en tendens att exploateringen går lite för fort – man bygger ledningar som låser hur 

området kan planeras. 

Träd har avverkats i förtid – de kanske skulle behövas som bullerskydd för den nya 

bebyggelsen. 

Kommentar: 

Etableringen av byggbodar är kopplade till ledningsutbyggnaden. Kommer senare att användas 

i samband med byggandet på 1:31. 

Ledningsförläggning för dagvatten måste ske i lågpunkter – och då lägger man 

spillvattenledningar på samma ställe. 

Övrigt 
Vad menas med att planen ”kräver samverkan”? 

När vi lämnar synpunkter – finns det då någon formaliaskillnad om de är enskilda eller 

kollektiva?  

Hur detaljerat blir nästa steg – detaljplanen?  

Hur styrande är programmet för planens utformning. 

Kommentar: 

Samverkan krävs för att bl a vägar och ledningar berör flera fastigheter. Man behöver vara 

överens om tagen. 
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Enskilda eller gemensamma synpunkter har ingen betydelse. Om det är många som tycker 

samma sak har det naturligtvis större tyngd.  

Detaljplanen kommer inte att precisera exakt hur området kommer att se ut, men ange 

exploateringstal, dvs hur mycket man får bygga. Programmet utgör underlag för det fortsatta 

arbetet och är inte juridiskt bindande. 

Antecknat av Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen  


