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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 

Tid och plats  Onsdag den 22 maj 2013  13.00-16.20 Fågelviksalen 

  Ajournering 
Kl. 15.35-16.10 för gruppmöten 

   

Ledamöter  Martin Oscarsson (MP) ordförande  

  Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande 

  Erik Nilsson (KD) 2:e vice ordförande 

  Anette Nordlund (M) ersätter Daniel Lindefeldt (M) 

  Stina Lundström (M) 

  Bengt Kihlström (FP) 

  Yrjö Airiman (S)(tom kl. 14.40) 

  Lena Andersson (S) ersätter Yrjö Airiman (S)(fr o m kl. 14.40) 

  Mariette Ericsson (S) ersätter Sofia Granström(S) 

  Karl Sandström (V) 

   

Ersättare  Martin Olsson (FP) 

  Marie Lundberg (C) 

  Lena Andersson (S)(t o m kl. 14.40) 

   

 

Justerare  Stina Lundström 

   

Tid och plats för justering  Miljöförvaltningen den 23 maj 2013 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Nämnd  Miljönämnden  

 

Sammanträdesdatum  2013-05-22      

 

Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ner   

 

Förvaringsplats för protokollet  Miljöförvaltningen  

 

Underskrift   

 



 

sid 2 (14)

 

 
Övriga närvarande  Miljödirektör Helena Berg, avdelningschef Hasse Zimmerman 

och Britt Carlsson, Magnus Ahlstrand, Länsstyrelsen, 

byråinspektör Tord Ripemo, Miljöskyddsinspektör Jonas Neu, 

miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Bergström, Anne 

Johansson, Natur o. Park och sekreterare Britt-Marie Svensson 

 

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Britt-Marie Svensson 

   

Ordförande   

  Martin Oscarsson 

   

Justerare   

  Stina Lundström 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 1  
 

Information 
Magnus Ahlstrand, Länsstyrelsens avdelning för samhällsplanering informerade 
om hur de arbetar med planer o bullerfrågor. 
Helena Berg informerade om inhyrning av kontorslokaler för tre förvaltningar. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 2  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Redovisning av delegeringsbeslut fattade av respektive handläggare på förvalt-
ningen. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 3  
 

Sammanställning över händelser, aktiviteter, 
uppgifter Rådrummets verksamhet 
Sammanställning över händelser, aktiviteter, uppgifter Rådrummets verksamhet. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 4  
 

Samråd om arbetsprogram och översikt av 
väsentliga frågor, samt samråd med anledning 
av miljöbedömning av åtgärdsprogram, remiss 
från Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikt 
Dnr MN-2013-Mn-12-2002     Dpl 564 

 
Miljönämndens beslut 
Överlåta till miljöförvaltningen att besvara vattenmyndighetens webenkäter i 
enlighet med redovisningen i miljöförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har översänt dels Arbetspro-
gram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor och dels Behovsbedömning, 
omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen till Karlstads 
kommun.  
Syftet med remissen är att få in synpunkter på  materialet och att informera om 
arbetsmomenten i vattenförvaltningscykeln. 
Miljönämnden har fått i uppdrag att svara på remissen för kommunens räkning. 
Miljöförvaltningen har i förslaget till remissvar samrått med Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. 
I remissvaret framhålls bl.a. att kunskapen om vattenförvaltningens krav är mycket 
varierande bland de som är berörda på kommunal nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv till samrådshandlingarna från Vattenmyndigheten för Västerhavets vatten-
distrikt 2012-12-01. 
Samrådshandlingar med enkätfrågor: 
– Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Västerhavets 

vattendistrikt. Inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021. 
– Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av 

miljökonsekvensbeskrivningen för Västerhavets vattendistrikt. Med anledning 
av miljöbedömning av åtgärdsprogram 2015-2021. 
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Beslutet skickas till 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 5  
 

Yttrande till Länsstyrelsen angående överkla-
gat beslut, Stavnäs 3:2, Karlstads kommun 
Dnr MN-2012-2010     Dpl 534 

 
Miljönämndens beslut 
Miljönämnden vidhåller sitt beslut från den 20 mars 2013 och anser att överkla-
gandet ska avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Per och Maria Wallin boende på Väse-Solberg 1:6 begärde genom en skrivelse 
2012-12-02 att verksamheten som bedrivs i verkstadsbyggnaden på fastigheten 
Stavnäs 3:2 ska stängas.  
 
Miljönämnden beslutade 2013-03-20, § 5, att inte förbjuda den aktuella verksam-
heten. Bedömningen var att det inte fanns skäl eller möjlighet att med stöd av 
miljöbalken förbjuda den aktuella verksamheten.  
 
Miljönämndens beslut har nu överklagats.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Underrättelse om överklagat beslut till länsstyrelsen 2013-04-19 
Inkommet överklagande 2013-04-12 
Miljönämndens beslut 2013-03-20 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 6  
 

Detaljplan för del av Sotaren 2, (granskning) 
Dnr MN-2013-0513     Dpl 132 

 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av en restaurang inom den 
del av fastigheten som är belägen mellan Shell´s tvätthall och Mac Donald`s restau-
rang.   
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 april 2013. 
Granskningshandlingar från stadsbyggnadsförvaltningen den 19 april 2013.  
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 7  
 

Detaljplan för Katrineberg, (samråd) 
Dnr MN-2013-1221     Dpl 132 

 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden med tillägget:  
 
* Trädfällningsförbud gällande träd som anses värdefulla att bevara ska upprättas. 
Sådan reglering kan också bidra till att behålla en del av naturvärdena i de delar 
som exploateras. 
 
* I detaljplanen ska tydliggöras att man vid utformning av småbåtshamnen ska ta 
hänsyn till ålen och dess livsmiljö. 
 
* Kvarvarande biologiskt värdefulla områden ska skyddas genom biotopskydd 
och/eller naturreservat. 
 
* Kommande genomförandeavtal som upprättas mellan kommunen och 
exploatörerna ska avhandla en konkretisering av bevarande- och skötselplaner för 
områdets naturvärden och krav på försiktighet och skyddsåtgärder inför 
byggnation. 
 
* Risken för att skogen "städas" för att underlätta framkomligheten och upplevas 
som mindre skräpig behöver minimeras. Förslagsvis genom information till boende 
och besökare genom exempelvis informationsskyltar om de biologiska värden och 
strukturer (död ved, gamla träd, småvatten mm) som finns i området. 
 
* Uppföljning av detaljplanens intentioner ska ske dels under projekteringen och 
dels under byggskedet. Detta kan ske genom att utse en kvalitetsansvarig som 
deltar från planerings- till utförandeskede. 
* För att begränsa påverkan på befintliga naturvärden under arbetets utförande ska 
en miljöplan upprättas av respektive entreprenör. I denna skall anges vilka 
försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att minimera påverkan på områdets 
generella och objektspecifika naturvärden. 
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Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder i attraktiva lägen nära 
Vänern. Inom området skall även uppföras byggnader för skola och förskola. 
Vidare skall det planeras för en småbåtshamn, restaurang, kafé, badplats och kall-
badhus. Planområdet är den första etappen inom den framtida stadsdelen Grund-
viken. Visionen är att skapa en hållbar stadsdel med miljö- och naturprofil.  
Planområdet innehåller stora naturvärden. Den höga exploateringen och bevarande 
av samtliga höga naturvärden är svår att kombinera och planförslaget innebär där-
för att naturvärden går förlorade vilket miljökonsekvensbeskrivningen redovisar. 
Planförslaget har därför anpassats efter var de högsta naturvärdena finns och beva-
rat dessa. De höga naturvärden som bevaras förslås ges ett långsiktigt skydd genom 
bildande av biotopskydd eller naturreservat. En utredning som gäller dagvatten-
hanteringen togs tidigt fram med anledning av att Vänern vid området är kommu-
nens råvattentäkt. Ett program med en redovisning av olika typer av skyddsåtgärder 
finns inför planläggningen.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2013. 
Samrådshandlingar från stadsbyggnadsförvaltningen den 4 april 2013.  
 
Yrkanden 
Majoriteten och oppositionen yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse som 
yttrande till stadsbyggnadsnämnden med tillägget: 
 
* Trädfällningsförbud gällande träd som anses värdefulla att bevara ska upprättas. 
Sådan reglering kan också bidra till att behålla en del av naturvärdena i de delar 
som exploateras. 
 
* I detaljplanen ska tydliggöras att man vid utformning av småbåtshamnen ska ta 
hänsyn till ålen och dess livsmiljö. 
 
* Kvarvarande biologiskt värdefulla områden ska skyddas genom biotopskydd 
och/eller naturreservat. 
 
* Kommande genomförandeavtal som upprättas mellan kommunen och 
exploatörerna ska avhandla en konkretisering av bevarande- och skötselplaner för 
områdets naturvärden och krav på försiktighet och skyddsåtgärder inför 
byggnation. 
 
* Risken för att skogen "städas" för att underlätta framkomligheten och upplevas 
som mindre skräpig behöver minimeras. Förslagsvis genom information till boende 
och besökare genom exempelvis informationsskyltar om de biologiska värden och 
strukturer (död ved, gamla träd, småvatten mm) som finns i området. 
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* Uppföljning av detaljplanens intentioner ska ske dels under projekteringen och 
dels under byggskedet. Detta kan ske genom att utse en kvalitetsansvarig som 
deltar från planerings- till utförandeskede. 
 
* För att begränsa påverkan på befintliga naturvärden under arbetets utförande ska 
en miljöplan upprättas av respektive entreprenör. I denna skall anges vilka 
försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att minimera påverkan på områdets 
generella och objektspecifika naturvärden. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 8  
 

Medborgarförslag – Undersök möjligheten att 
inrätta en digital samåkningstjänst 
Dnr MN-2013-0553     Dpl 574 

 
Miljönämndens beslut 
1. En digital samåkningstjänst på karlstad.se kommer inte att utvecklas i nuläget.  
2. Miljöförvaltningen får i uppdrag att fortsätta med utökad bevakning och mark-
nadsföring av de initiativ som görs för att organisera samåkning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Victor Påhlsson att 
kommunen undersöker och utvärderar möjligheten och fördelarna med att inrätta 
en digital samåkningstjänst. Medborgarförslaget har skickats till miljönämnden för 
beslut.  
Miljöförvaltningen delar förslagsställarens bedömning av värdet med digitala sam-
åkningstjänster och fortsätter att kontinuerligt bevaka och stödja utvecklingen via 
kommunens digitala medier. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 5 april 2013 
Victor Påhlssons medborgarförslag 16 januari 2013 
 
Beslutet skickas till: 
Victor Påhlsson 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2013-05-22 

 
 
 
 

§ 9  
 

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 
månader 2013 
Dnr MN-2013-1410     Dpl 122 

 
Miljönämndens beslut 

1. Budgetuppföljningen med helårsprognos efter 4 månader 2013 godkänns 
och skickas till kommunstyrelsen. 

2. Den redovisade verksamhetsuppföljningen efter 4 månader 2013 godkänns 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En samlad budgetuppföljning med helårsprognos ska upprättas efter fyra månader. 
Helårsprognosen visar att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom rambud-
get. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 7 maj 2013 
Miljöförvaltningens förslag till budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 må-
nader, den 7 maj 2013 
Kommunledningskontorets anvisningar till budgetuppföljning med helårsprognos 
efter 4 månader 2013, den 30 april 2013. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Ingemar Granath, ingemar.granath@karlstad.se, den 22 maj 2013 
Karin Jonsson, karin.jonsson@karlstad.se, den 22 maj 2013 
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