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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 21 januari – 25 februari 2019. Planen har skick-
ats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastig-
hetsförteckning. Planen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhälls-
byggnadshuset, på bibliotekshuset (Karlstadrummet) och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
Totalt har 17 yttranden inkommit till stadsbyggnadsförvaltningen, varav 3 är av 
upplysningskaraktär/ingen erinran.  

Synpunkterna handlar till största del om invändningar mot att den allmänt tillgäng-
liga strandremsan och att promenadslingan (särskilt på udden) är för smal och inte 
tillgodoser allmänhetens intressen på ett rättvist sätt. Att planen är för tillåtande till 
stora tillfälliga/permanenta campingbyggnader är också en återkommande syn-
punkt. Synpunkter handlar även om plankartans utformning, brandskyddsregler och 
kulturmiljö.  

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Efter samrådet har planhandlingarna justerats enligt 
kommentarerna på samrådsyttrandena nedan. Sammanfattningsvis har följande änd-
ringar gjorts: 

• Plankartan har reviderats i syfte att tydliggöra markanvändningar, exploate-
ringsgrader och utformningar. 

• Områdets allmänna platsmark (PARK) har utökats så att minst 2 meter till-
gängliggörs runt udden så att den planerade allmänna gångvägen får plats. 
Därutöver ställs krav på tydlig avgränsning mellan säsongsuppställda cam-
pingenheter och allmän platsmark. 

• Brandskyddskraven har setts över och bestämmelser har anpassats utifrån 
dessa.  

• Kraven på bygglovsbefriade byggnader har skärpts. 

• En kulturmiljöinventering har gjorts som resulterat i varsamhets- och utform-
ningsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

• Utöver ovan nämnda ändringar har planbeskrivningen reviderats avseende 
syfte, översvämning, trafik, strandskydd, MKN vatten och genomförande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för gransk-
ning enligt PBL 5 kap 18§. 
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Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden redovisas i sin helhet nedan. Yttrandena kommenteras nedan 
med kursiv stil. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Kultur- och fritidsnämnden  
Planen ska möjliggöra en expansion och utveckling av Bomstabadens camping. 
Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas 
liksom vad som gäller för mark för allmän användning, strandområdet. Vidare ska 
tydligt framgå var strandskyddsbestämmelser ska gälla och var strandskyddet har 
upphävts. 

 

Karlstads El- och stadsnät AB 
Karlstads El & Stadsnät AB har ett kabelstråk med el och fiber inom planområdet. 
Eventuell flytt av kablarna kommer vi att ta ut en avgift för. Priser för nyanslutning 
av el finns på vår hemsida. För anslutning av fiber lämnas efter anmälan en offert. 

 

Carlstads-Gillet 
Carlstads-Gillet har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Tidigare ställningstaganden  
Översiktsplan  

I översiktsplan 2012 pekas inte det aktuella planområdet ut för något särskilt än-
damål. Dock finns i närområdet stora områden utpekade med rekreationsvärden. En 
utveckling av Bomstadbadens camping kan därför ses som liggande i linje med 
översiktsplanens intentioner för området.  

Gällande detaljplan  

Området är idag inte detaljplanelagt men omfattas av områdesbestämmelser som 
kommer att ersättas av den föreslagna detaljplanen i berörda delar.  

 

Råd enligt PBL m.m.  
Plankarta  

Plankartan är mycket svårläst då grundkartans linjer kraftigt slår igenom. Gränser-
na mellan olika bestämmelseområden är också otydliga. Enligt 4 kap 32§ PBL ska 
den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt tydligt 
framgå av planen. Plankartan bör därför ses över inför granskningen ur läsbarhets-
synpunkt. Efterföljande bygglovsgivning och tillsyn underlättas av en tydlig 
plankarta.  

Planbestämmelser  

Markanvändningen för kvartersmark anges huvudsakligen till [Nx] friluftsliv och 
camping, med sex olika varianter.  

Vissa delar ges en så permanent karaktär med uthymingsstugor och service- och 
centrumanläggningar att en översyn av planbeteckningarna behövs för att under-
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lätta förståelsen och läsbarheten av planen. Länsstyrelsen föreslår därför att mar-
kanvändningen [Ox] tillfällig vistelse och [Rx] besöksanläggning tillförs och an-
vänds på lämpliga delar av planområdet. Eventuellt kan [Cx] centrum användas för 
servicedelarna av planen.   

På plankartan finns beteckningen [N2] i ett fall felaktigt placerad i vattnet och det 
är oklart vilket markområde som avses.  

På plankartan finns markanvändningen [Ex] tekniska anläggningar. Dessa områden 
ska ges blå färg på plankartan. Länsstyrelsen gör vidare bedömningen att fler tek-
niska anläggningar som exempelvis pumpstationer och nätstationer kan behövas 
inom planområdet. Tekniska anläggningar bör vidare ges ett skyddsavstånd, varie-
rande beroende på anläggnings art, och de bör ha åtkomst för servicefordon genom 
att gatumark fram till respektive anläggning säkras i planen.  

Strandområdet anges som allmän platsmark [NATUR] för att säkra allmänhetens 
åtkomst. Vald beteckning innebär att ingen, alternativt mycket liten, skötsel av om-
rådet behöver ske. Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte stämmer med den 
markanvändning som planeras utan föreslår att strandområdet anges som kvarters-
mark [Nx] med preciseringen badplats. 

Bara en begränsad del av det befintliga vägnätet anges som gatumark och har heller 
ingen kontakt med strandområdet. Vidare har ingen del av det väl etablerade 
mindre vägnätet inom campingområdet getts planstöd. Detta bör ses över till 
granskningen av planen för att säkra allmänhetens åtkomst till strandområdet och 
att utryckningsvägar hålls fria.  

Inom planen anges inga exploateringstal. Enligt planbeskrivningen så styrs det 
automatiskt av de avstånd mellan campingenheter som av brandskäl måste finnas. 
Planen ger dock stora möjligheter att inom flera delområden uppföra stugor, lodge- 
och servicebyggnader. Dessa ges ingen begränsning i storlek vilket är en brist.  

Ytterst lite mark punktprickas på plankartan, dvs utgör mark som ej får bebyggas. 
Det innebär att byggnader och campingenheter kan ställas i omedelbar kontakt med 
strandområdet och i fastighetsgräns mot intilliggande fastigheter. Lämpligheten i 
detta kan enligt Länsstyrelsens bedömning ifrågasättas.  

På plankartan införs en bestämmelse om bygglovsfrihet [a2]. För att kunna använda 
en sådan bestämmelse måste den tydligt tidsbegränsas, t.ex. till planens genomfö-
randetid. Av planbeskrivningen måste det också framgå vilka överväganden man 
gjort då en bygglovsbefrielse ej får göras om grannars eller det allmännas intressen 
inte tillvaratas.  

Länsstyrelsen vill även lyfta att om de olika befintliga byggnaderna krävde bygg-
lov eller startbesked när de uppfördes blir de inte "legaliserade" av en bestämmelse 
om minskad lovplikt. Är de "olovliga byggnationer" idag är de det även efter att 
planen är klar.  

Kommentar: Plankartan har omformats och reviderats till stor del utifrån läns-
styrelsens synpunkter avseende markanvändning och bestämmelser. 

Eventuellt framtida behov av ytterligare tekniska anläggningar utöver de på 
plankartan markerade som befintliga kan enligt planen få uppföras inom områ-
det. Detta säkerställs med en utformningsbestämmelse. 

Delar av vägnätet planläggs som allmän plats (GATA). För att säkerställa all-
mänhetens tillgång till strandområdet (PARK), har x-bestämmelse införts inom 
större delen av campingområdet.  

Prickmarken i plankartan har utökats i syfte att skapa en bebyggelsefri zon mel-
lan allmän plats och campingenheter. Utöver det ställs krav på staket eller annan 
tydlig anordning mellan privata säsongsuppställda campingenheter och allmän 
plats.  
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Angående bygglovsbefriade åtgärder är bedömningen att denna bestämmelse bör 
gälla till dess att detaljplanen ändras eller upphävs. Stadsbyggnadsförvaltningen 
ser ingen anledning till Boverkets vägledning om att denna ska begränsas till en 
kortare tid. Plankartan förtydligas. 

 

Kulturmiljö  

Intill den i öster belägna servicebyggnaden finns en husgrund med ett tydligt spis-
röse. Den utgör en övrig kulturhistorisk lämning och bör markeras på plankartan. 

Kommentar: En kulturmiljöinventering har gjorts av stadsbyggnadsförvaltning-
en. Planhandlingarna kompletteras med beskrivning samt bestämmelser i 
plankartan i syfte att värna om de värden som finns inom området. Husgrunden 
har markerats som ”torplämning” i plankartan. 

 

Strandskydd  
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark och gatumark med skälet att marken är 
ianspråktagen för camping och fritidsboende. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
strandskyddet kan upphävas med denna motivering i huvuddelen av området, dock 
ifrågasätter Länsstyrelsen upphävandet på den i söder belägna udden.  

Udden  

På udden finns en tät etablering av husvagnar med tillhörande "spiketält", altaner 
m.m. På plankartan anges att en strandpromenad ska finnas runt delar av udden. 
Länsstyrelsen kan efter platsbesök konstatera att den zon runt udden där strand-
promenaden ska ligga på sina ställen är extremt smal för att inte säga obefintlig. 
Vid högvatten kommer man troligen inte att kunna gå runt udden. Det finns heller 
ingen bestämmelse om staket/häck/plantering i gräns mellan kvartersmark och all-
män platsmark. Länsstyrelsen gör bedömningen att allmänhetens tillgång till 
strandområdet inte är säkrad med de planbestämmelser som föreslås på plankartan. 

Vidare kan hela bebyggelsen på udden ifrågasättas ur ett strandskydds-perspektiv. 
Vid jämförande studier av flygfoton kan konstateras att när det generella strand-
skyddet infördes 1975 så var udden i princip obebyggd. All bebyggelse liksom 
hamnanläggningen förefaller ha tillkommit efter det datumet. Om några strand-
skyddsdispenser, bygglov eller tillstånd för vattenverksamhet finns som visar att 
ianspråktagandet har skett lagligt redovisas ej. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att strandskyddet 
kan upphävas med stöd av miljöbalkens 7 kap. 18 c § och det särskilda skälet att 
udden redan innan strandskyddet trädde i kraft varit ianspråktagen för camping-
verksamhet. Detta framgår av ortofoto i planbeskrivningen. Planen ändras dock 
inför granskning så att strandskyddet inte upphävs inom en zon om 2 meter från 
strandlinjen. Inom denna zon planeras en minst 1,5 meter bred gångväg anläg-
gas. Denna kan utgöra både stigar och spänger/bryggor längs vattnet. Därutöver 
har krav om tydlig avgränsning mellan privata campingenheter och allmänna 
tillgängliga ytor tillkommit inför granskningen.   

Förslaget innebär därmed att udden kan nyttjas av både campinggäster och be-
sökare/allmänhet, vilket bedöms som viktigt för markägaren och campingverk-
samheten samtidigt som allmänhetens tillgänglighet inte påverkas negativt. I 
jämförelse med dagens förhållanden innebär detta en förbättring.   
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Hälsa och säkerhet  
Brandrisk  

Campingplatser utgör generellt sett en verksamhet där brandrisken är stor. I plan-
förslaget har frågan om brandsäkerhet lösts genom planbestämmelser som beskri-
ver olika typer av situationer och där avstånd mellan olika typer av campingenheter 
definieras. Vilka utredningar och ställningstaganden som ligger till grund för dessa 
avstånd redovisas ej i planhandlingen.  

För att snabbt kunna flytta undan hjulförsedda campingenheter vid brand krävs till-
gång till ett fungerande vägnät. Huvuddelen av det befintliga vägnätet inom cam-
pingområdet säkras inte med planbestämmelser vilket är en brist.  

På udden i söder säkras dock ett vägnät med hjälp av punktprickad mark och små 
kvartersliknande strukturer uppstår. Flera av dessa är dock så ytmässigt begränsade 
att Länsstyrelsen ställer sig frågan om de brandbestämmelser som föreslås med 
planbestämmelser kan uppfyllas.  

Vid besök på plats kunde Länsstyrelsen konstatera att flera campingenheter består 
av fler delar än enbart en husvagn med vidbyggt spiketält. Terrasser med staket och 
även mindre förråd m.m. är vanliga. I några fall var dessa helt ihopbyggda med 
grannen. Dessa delar som i vissa fall är mycket stora nämns inte som en förutsätt-
ning i de brandskyddsbestämmelser som finns på plankartan.  

Länsstyrelsen konstaterar att om planens intentioner vad gäller brandskydd ska ge-
nomföras så innebär det omfattande flyttningar, utglesningar och rivningar av idag 
befintliga anläggningar.  

Länsstyrelsen gör bedömningen att en brandriskutredning behöver göras och att 
planen behöver omarbetas i detta avseende innan förslaget går ut på granskning.  

Vidare regleras bestämmelser kring brandskydd i annan lagstiftning och kan därför 
inte redovisas som bestämmelser på plankartan då detta tas om hand i bygglovs-
prövningen.  

Kommentar: Under planarbetets gång har samråd med Karlstads räddnings-
tjänst genomförts. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att en särskild 
brandskyddsutredning är nödvändigt i detta skede då brandskyddsregler för 
campingverksamhet tillämpats i utformningen (p) av planens bestämmelser. Inför 
granskningen har byggrätter för bygglovsbefriade campingenheter ändrats i syfte 
att förhålla sig till detta. Stadsbyggnadsförvaltningen förutsätter att gällande 
brandskyddsregler följs och att detta följs upp i bygglovsskeden för övriga bygg-
nader.  

 

Översvämning  

Campingverksamhet bedöms inte som samhällsviktig vilket innebär att en större 
översvämningsrisk kan accepteras. Campingen har dock ett antal fasta byggnader 
och installationer och planen tillåter att ytterligare tillkommer.  

Av planhandlingen bör framgå konsekvenserna av en översvämningssituation för 
fasta installationer och ej flyttbara enheter.  

Kommunen behöver vidare ta ställning till Boverkets tillsynsvägledning avseende 
översvämningsrisker och redovisa ställningstaganden med utgångspunkt i denna. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats avseende översvämning.  
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Räddningstjänst  

Räddningstjänstens åtkomst till området bör beskrivas tydligare. Länsstyrelsen 
konstaterar att bara mindre delar av det befintliga vägnätet får planstöd och att det 
är oklart hur åtkomsten säkras för räddningstjänstfordon till de olika delområdena. 
Vidare finns det bara en väg till området där all in och utgående trafik ska samsas 
vilket är en brist.  

Kommentar: Behovet av framkomlighet för campinggäster med husvagn/husbil 
sammanfaller med räddningstjänstens krav på framkomlighet. Inga särskilda 
vägar bedöms behövas. I planområdets nordvästra hörn finns en särskild infart 
som räddningstjänsten kan nyttja vid behov.  

 

Miljökvalitetsnormer  

Kattfjorden är skyddsområde för vattentäkt och huvuddelen av Karlstadsområdets 
innevånare får sitt dricksvatten härifrån. Vid en brand i området så riskerar släck-
vattnet med tillhörande föroreningar att sköljas ut i Kattfjorden.  

Hur kommunen avser att skydda vattentäkten ur bl.a. ovan nämnda synpunkt och 
hur MKN för vattenförekomsten klaras bör redovisas i det fortsatta planarbetet. Vi-
dare bör de avloppsreningsanläggningar som finns och planeras beskrivas ur en på-
verkanssynpunkt avseende MKN.  

 Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras angående miljökvalitetsnormer.  

 

Övrigt  
Vattenverksamhet  

De längst i söder på udden belägna båtplatserna är så många och så permanenta till 
sin karaktär att Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en småbåtshamn. En så-
dan utgör anmälnings- alt. tillståndspliktig vattenverksamhet. Det är oklart om 
eventuella tillstånd har inhämtats i samband med anläggandet av hamnen.  

 
Kommentar: Båthamnen anlades 1976-77. Länsstyrelsen fick från Bomstad Camping  
2016-11-18 in en anmälan om vattenverksamhet. Anmälan avsåg muddring av en 
småbåtshamn. I beslut 2016-12-19 (referens 535-7989-2016) medges att med angivna 
villkor i beslutet det anmälda arbetet får utföras. Informationen införs i  
planbeskrivningen. 
 
Ytterligare anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet kommer behövas  
för genomförandet av bryggor/spänger längs stranden vid udden. 

 

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan 
för prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att strandskyddet för den i söder be-
lägna udden behöver bearbetas vidare för att planen inte ska bli föremål för pröv-
ning. Vidare behöver brandriskfrågorna utredas ytterligare för att planen inte ska 
bli föremål för prövning avseende hälsa och säkerhet. Även miljökvalitetsnormerna 
för vatten behöver utredas ytterligare för att säkerställa att dessa kan klaras. 

 

 



 
Detaljplan för Bomstadsbaden Samrådsredogörelse 7 

 
Trafikverket 
Trafikverket har tidigare (2018-06-28) yttrat sig över Vision och planprogrammet 
som rör Skutbergets frilufts- och rekreationsområde öster om Bomstadbaden, se 
TRV 2018/59475 vilket i viss mån kan ha bäring på gemensamma frågor om trafik. 
Trafikverket hänvisar i detta resonemang till yttrandet.  

Ärendet berör endast indirekt statligt vägnät, dvs E 18 som utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt pri-
oriterat vägnät.  

Trafikalstring  

Planbeskrivningen anger att antal trafikrörelser kan öka något. Vid en påtaglig tra-
fikökning med Bomstabaden som målpunkt ser Trafikverket att denna bör läggas 
till den samlade bilden av hur trafikflöden påverkar E 18 och dess anläggningar. 

Kommentar: Detaljplanen för Bomstad möjliggör inte för någon betydande utök-
ning av verksamhet i jämförelse med vad som möjliggörs idag, varför inte heller 
trafiken bedöms öka (mer än med normal uppräkning) med anledning av planen. 

Inom ramen för detaljplan Skutbergets temapark och Vision/planprogram för 
Skutbergets friluftsområde har trafikutredningar och simuleringar gjorts utifrån 
maxtimmar längs Skutbergs- och Bomstadsvägen. Simuleringarna baseras bland 
annat på scenario 2040, där normal uppräkning av trafik ingår. Resultatet visar 
att E18 inte påverkas betydande negativt av förväntad trafikalstring.  

 

Kommunala remissinstanser 
Lantmäterimyndigheten 
Baskartan ska uppdateras, den är från 2015-10-28.  

De kvarter som gränsar mot naturmark borde ha ett område med prickmark längs 
med naturmarken för att förbättra allmänhetens möjlighet till att kunna nyttja 
strandområdena fullt ut.  

I genomförandebeskrivningen under "Fastighetsbildning" skall texten ändras till: 
Planområdet omfattar fastigheten Bomstad 1:66, Bomstad s:4 samt vattenområde 
tillhörande Bomstad 1:3. Den del av samfälligheten Bomstad s:4 som ligger inom 
planområdet regleras till Bomstad 1:66.  

Kartbilden i genomförandebeskrivningen skall rättas då Dingelsundet s:2 inte lig-
ger i vattnet. Vid en utredning gjord 2018-06-28 konstaterades att Dingelsundet s:2 
varit felaktigt inlagd på registerkartan. Vattenområdet utanför Bomstad 1:66s gräns 
tillhör Bomstad 1:3 enligt de regler som finns i 1 kap 5 § jordabalken.  

Texten om mark för befintlig väg hör inte hemma under stycket om fastighetsbild-
ning.  

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra. 

Kommentar: Inför granskning har områdets parkmark utvidgats runt udden i 
syfte att säkerställa allmänhetens tillgänglighet. Det planeras även för en all-
mänt tillgänglig gångväg längs udden. Se vidare kommentar till Länsstyrelsens 
yttrande. 

Genomförandebeskrivningen har reviderats och baskartan har uppdaterats.  

 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Detaljplaneförslaget och dess konsekvenser  
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Planförslaget innebär i korthet att strandskyddet upphävs inom områden där det i 
planförslaget anges kvartersmark. Eftersom det i planförslaget nästan bara är sand-
stranden som inte utgör kvartersmark innebär det att Vänerns generella strandskydd 
om 100 m reduceras till några meter i kring udden längst i söder inom planområdet. 
Detta område har tidigare varit helt fredat från bebyggelse och allmänt tillgängligt 
men har under årens lopp mer och mer tagits i anspråk för säsongsuppställningar 
och därmed sammanhängande tomtanläggningar vilket gör att udden inte längre 
känts välkomnande för allmänheten.   

 Kommentar: Se kommentar på Länsstyrelsens yttrande. 

 

Natur och friluftsliv  

Förvaltningen anser att den översiktliga naturinventeringen som är genomförd bör 
kompletteras med en fördjupad naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk stan-
dard. Inventeringen bör också omfatta sandstrandens naturvärde. Karlstads kom-
munen inventerade år 2013 ett antal sandstränder längs Vänern, däribland stranden 
vid Bomstadbaden. Inventeringen visade att Bomstadbaden har kommunens största 
sammanhängande sandstrand med både höga naturvärden och höga värden för fri-
luftslivet. Förekomst av den rödlistade arten mindre myrlejonslända (nära hotad) 
finns vid sandstranden.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen kan inte utläsa i detaljplaneförslaget hur den  
fria passage längs stranden vid udden i sydöst ska vidmakthållas. Den smala rem-
san av naturmark som lämnats mellan kvartersmark och strandlinje ser för smal ut 
för att fungera som fri passage. Beroende på vilket vattenstånd som råder kan det 
till exempel vara svårt att kunna gå torrskodd runt udden.  Det är av stor vikt att ta 
höjd för att vattennivån kan variera över tid.   

Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses 
inom denna del av stranden.    

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen anser att den översiktliga naturinven-
teringen som är gjord av Skogsstyrelsen är ett tillräckligt underlag för de ställ-
ningstaganden som görs i detaljplanearbetet. Då området är tydligt påverkad av 
mänsklig aktivitet och att all skog inom området bär tydlig kulturskogsprägel är 
av stort värde för både camping och friluftsliv. Även om detaljplanen inte medger 
en ökad expansion i jämförelse med dagens möjligheter så skriver Skogsstyrelsen 
att ”Inga naturvärden som är så höga att de skulle hindra utökad exploatering 
har i nuläget observerats och inget direkt hot mot befintliga naturvärden förelig-
ger då de gamla träden skänker mervärden till platsen. ’Slitaget’ från det höga 
sociala trycket i tallmiljöer kan i vissa fall till och med förstärka värdena […]”.  

Detaljplanen styr att träd med större stamdiameter än 0,3 meter i brösthöjd inte 
får fällas, med undantag för träd som utgör säkerhetsrisk (n). Det innebär ett 
ökat skydd i jämförelse med dagens situation.  

Inför granskningen har planen kompletterats med information utifrån strandin-
venteringen från 2013. Med anledning av att den befintliga stranden bekräftas 
och skyddas i detaljplanen skyddas också eventuella arter.  

Inför detaljplanen har planen reviderats i syfte att säkerställa ett tydligt allmänt 
tillgängligt gångstråk runt udden. 
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Miljönämnden 
Gång- och cykeltrafik  

Att främja gång- och cykeltrafik bidrar till minskad klimatpåverkan. Vägen till 
planområdet bör därför breddas för att ge plats för en tydlig och trygg gång- och 
cykelväg från centrum fram till cykelparkeringen.  

Cykelparkering  

För att främja cykeltrafiken bör det finnas en väderskyddad cykelparkering med 
god belysning och säkra låsmöjligheter. Där bör det också finnas möjligheter att 
ladda elcykel samt permobil liksom väderskyddade parkeringsplatser för cykelkär-
ror/vagnar/lådcyklar. En cykelservicestation med till exempel cykelpump bör även 
finnas vid cykelparkeringen.  

Avfallshantering  

Det ska vara lätt att kasta rätt även på sin fritid och när man är på semester. Mest 
funktionellt blir det om avfallshanteringen placeras nära utrymmen dit man ändå 
ska, till exempel vid servicebyggnaderna. Det bör därför finnas källsorteringsmöj-
ligheter för matavfall, förpackningar och tidningar vid alla servicebyggnader.  

Det är viktigt att tömning och hämtning av avfallet underlättas så att renhållningens 
fordon lätt kan utföra sitt jobb. Kontakta Karlstads Energi för råd och riktlinjer. 
 

Miljönämndens protokollsanteckning 

Vi anser att även udden bör en bredare strandzon vara naturmark och hållas fri från 
campingtält.  

Kommentar: Kommunen planerar för närvarande att komplettera gång- och cy-
kelvägnätet inom Skutbergsområdet. Gatumarken inom planområdet har enskilt 
huvudmannaskap. Önskar fastighetsägaren anlägga gång- och cykelvägnät och 
ytterligare cykelparkeringar inom planområdet finns det inga hinder. 

Avfallshanteringen uppfyller angivna krav och har anordnats i samråd med 
Karlstads kommuns ansvariga för verksamheten. Avfallshantering är dock inget 
som regleras eller säkerställs i detaljplan.  

Inför granskningen har planen reviderats i syfte att säkerställa allmänhetens till-
gänglighet i området och runt udden. 

 

Karlstadsregionens räddningstjänst 
Bakgrund  

Detaljplanen för Bomstads camping avser att bl a reglera campingytorna med 
strukturerade avstånd vilket är mycket positivt ur brandskyddssynpunkt. Den ut-
veckling som skett på campingen under ett antal år med en ökad byggnation av mer 
permanent karaktär och minskad mobilitet har medfört en betydande risk för snabb 
och okontrollerad brandspridning. Det grundläggande kravet att snabbt kunna för-
flytta en husvagn, husbil eller ett tält i händelse av en brand för att begränsa 
brandspridning genom att snabbt tillskapa större skyddsavstånd blir ej längre en 
möjlighet varken för de drabbade gästerna, campingägare eller räddningstjänst.  

De skyddsavstånd som under en längre tid varit gällande på campingplatser är 4 m 
mellan det som benämns campingenheter. Genom att en campingenhet lätt ska 
kunna vara flyttbar (husvagnar parkerade med dragkulan utåt, tält eller förtält lätt 
nedmonterbara) kan med snabba och enkla medel ett skyddsavstånd snabbt utökas 
till 8 m mellan en brinnande campingenhet och omgivande enheter. Just det 
skyddsavståndet, 8 m, är det skyddsavstånd som samhällets byggregler anger som 
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acceptabel nivå mellan byggnader och mellan komplementbyggnader som är större 
än 15 m2. 

Räddningstjänsten vill lämna några synpunkter på samrådshandlingarna.  

Definition av begreppet Campingenhet  

Riktlinjer för brandskyddets utformning på campingplatser finns bl a i allmänna 
råd SRVFS 2004:12 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om 
brandskydd vid campinganläggningar och publikationen Brandsäker camping från 
MSB. I definitionerna i dessa skrifter framgår att en campingenhet är en husvagn 
eller en husbil med ett eventuellt tillhörande förtält eller liknande. I samrådshand-
lingen görs tolkningen att ett s k spiketält, som utgörs av en fast konstruktion och 
således är att betrakta som en byggnad, ryms inom ramen för vad som avses med 
eller liknande. Ett s k spiketält jämställs i planbeskrivningen med ett lätt nedmon-
terbart och flyttbart förtält. Den formuleringen önskar räddningstjänsten ändrad så 
att den överensstämmer med grundfunktion att en campingenhet lätt ska kunna 
flyttas. En campingenhet ska alltså inte definieras så att den kan omfatta ett vid-
byggt spiketält utanför de områden på Bomstads camping där spiketält kan komma 
att nyttjas och accepteras, dock med utökade skyddsavstånd, bör istället formule-
ringen campingenhet med vidbyggt spiketält användas.  

Bestämmelser i plankarta  

I plankartan framgår under avsnittet Placering att campingenheter med vidbyggt 
spiketält ska utformas med ett inbördes avstånd på 8 m, alternativt att med andra 
skyddsåtgärder skapa en brandavskiljning motsvarande EI60. Lydelsen är helt i 
linje med räddningstjänstens och samhällets byggregler men avsnittet om placering 
och dess innebörd bör även belysas i planbeskrivningen. 

Kommentar: Plankartan har reviderats efter samråd med räddningstjänsten och 
utifrån kraven på brandskyddsregler som normalt tillämpas på campingplatser. 
Begreppet spiketält har ersatts med ”vid campingenhet vidbyggd byggnad som 
understiger 15 kvm” (e2). För dessa typer av byggnader krävs inte enligt försla-
get bygglov, där brandriskfrågor normalt granskas. Därav anledningen till be-
stämmelsen om att avståndet mellan dessa campingenheter ska vara minst 8 me-
ter eller motsvara så att E160 uppnås (p).  

 

Yttranden från övriga 
Värmlands Museum 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion och utveckling av Bomstad 
camping. Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmarken i campingen får 
användas liksom vad som gäller för allmän mark och strandområdet. Det ska också 
tydligt framgå var strandskyddsbestämmelserna ska gälla och var strandskydd ska 
upphävas.  

I planbeskrivningen rörande Kulturhistoriska värden (s 15) framgår att det i det 
kommunala kulturmiljöprogrammet inte valts ut några byggnader eller miljöer 
inom det aktuella planområdet. Så kan man tolka det, men eftersom området ännu 
inte är inventerat menar vi att skrivningen ger en falsk bild av områdets brist på 
kulturhistoriska värden. Det KAN vara så att ingen byggnad kommer att pekas ut i 
kulturmiljöprogrammet, men det går inte att säga innan arbetet med inventeringen 
är utfört!  

Enligt stadsbyggnadsantikvarien håller man just nu på att inventera Västra stads-
delsområdet där bland annat Bomstad, Bergvik och Dingelsundet ingår. För att sä-
kerställa att inga kulturhistoriska värden förbigås i detaljplanen menar vi att färdig-
ställandet av planen bör invänta resultatet av kulturmiljöprogrammets inventering! 
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Kommentar: Inför granskningen har en kulturmiljöinventering av området gjorts. 
Planen har kompletterats utifrån resultatet av denna och varsamhets- och ut-
formningsbestämmelser har införts för befintliga och nya byggnader. 

 

 

Karlstadpartiet Livskvalité 
1.  Allmän inledning 

Det planförslag som nu ligger ute för samråd måste betraktas ur den samtid där det 
befinner sig. Och för vilket det i högsta grad, tyvärr, bär ett tydligt signum. Under 
inte minst det senaste decenniet har ett storskaligt och i hög grad framgångsrikt 
försök till kommersiell exploatering av campingnäringen, inte minst den stadsnära, 
skett i Sverige.  

Aktörerna kommer inte inifrån campingnäringen själv utan från den internationella 
finans- och fastighetsmarknaden. De har i den allmänna privatiseringsyra som rått 
och fortsatt råder ute i kommunerna sett möjligheter till god avkastning genom att 
konvertera nämnda områden från camping - dvs ytor tillgängliga för det rörliga fri-
luftslivet - till kommersiella ytor med bebyggelse av året-runt-karaktär, ofta i nå-
gon form av bostads- eller andelsrättsmodell. Samma aktörer har under samma pe-
riod och som ett led i sin strävan också tagit över stora delar av de svenska cam-
pingorganisationerna. Och därmed lagt beslag också på mediabilden av det som 
pågår.  

Genom att privatisera och kommersialisera naturskönt belägen stadsnära egendom 
som historiskt varit avsedd för det rörliga friluftslivet finns naturligtvis stora, stora 
pengar att tjäna. Inte för samhället. Men för dessa företag och personer.  

Inte sällan förpackar aktörerna sina projekt med ett rejält sminklager av påstådda 
samhällsnyttor. Och i fall som det här aktuella, där exploatören tycks ha haft ett 
mer än lovligt stort direkt inflytande över plandokumentens utformning och inne-
håll, blir detta på flera ställen närmast generande uppenbart.  

De aktuella detaljplanehandlingarna är ett privat finansierat och framtaget förslag 
till en storskalig kommersialisering, sminkat att efterlikna ett objektivt hållet kom-
munalt detaljplaneförslag. Sminkningen är i detta fall inte ens särskilt omsorgsfullt 
gjord, och signalerar därmed att exploatören förefaller bedöma detta ärende som 
klappat och klart. Något som borde stämma till eftertanke såväl hos tjänstemän, po-
litiker och övriga intresserade. 

Kommentar: Markägarna har bedrivit campingverksamhet på platsen sedan 
1930-talet, vilket har inneburit stor betydelse för områdets värden för friluftslivet 
och Karlstad som turiststad. Detaljplanen syftar till att bekräfta campingverk-
samheten och allmänhetens tillgång till strandområdena och samtidigt 
styra/reglera den fortsatta utvecklingen inom området. Områdets service till 
både campinggäster och allmänhet är av stor vikt för områdets attraktivitet och 
planeras finnas kvar och delvis utvecklas. 

 

2. Handläggande tjänsteman 

Som handläggande tjänsteman har i detaljplanehandlingen angetts arkitekt Tor-
björn Almroth. Men Almroth är varken tjänsteman eller anställd på Karlstad 
Kommun. Han är, berättar han själv för mig när jag ringer upp honom, istället den 
arkitekt som exploatören anlitat för att ta fram planhandlingar utifrån dennes öns-
kemål. Om det är en freudiansk felskrivning eller ett uttryck för den ovan nämnda 
bristfälliga sminkningen att han angivits som handläggande tjänsteman vet jag inte. 
Men dessa handlingar tycks hur som helst sedan ha accepterats rakt av som förslag 
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till detaljplan av Karlstad kommuns stadsplanekontor. Åtminstone framstår det så i 
mina ögon. Såväl av skrivningen som plandokumentens utformning. 

Kommentar: Planbeskrivningens felskrivning angående roller har ändrats. De-
taljplanen följer plan- och bygglagens krav och Karlstads kommuns normala 
beslutsgång för planprocesser.  

 

3. Planens syfte och innehåll 

Planens syfte, berättar Almroth under vårt samtal, har varit att försöka bringa ord-
ning på den okontrollerade utveckling av området som pågått under lång tid. Att 
tydliggöra gränser mellan allmänt och privat för att möjliggöra en fortsatt exploate-
ring av området till gagn för både allmänhet och campinggäster. Han upplyser mig 
dock ärligt och uppriktigt om att han inte är någon neutral kommunal tjänsteman, 
utan är en av exploatören anställd konsult som i sin planutformning tillvaratagit 
dennes intressen.  

3.1 Platsbesök den 25 februari 2019  

Som boende i Karlstad sedan över 50 år har jag själv på nära håll kunnat följa den 
successiva privatisering som skett av campingområdet. Mest tydlig har den av de 
strandnära områdena varit. Men då mina minnesbilder har några år på nacken tog 
jag mig idag en tur ut till området för att ta en närmare titt på det. Och jag doku-
menterade besöket med ett stort antal bilder, av vilka ett urval finns bifogade denna 
skrivelse.  

Den stora stranden på Bomstad är sagolik. Och det är glädjande att se att den är in-
takt och orörd. I övrigt liknar området dock idag tyvärr mycket mer ett privat 
sommarstugeområde än en camping. Det är mer eller mindre inmutat med ett virr-
varr av permanentuppställda husvagnar med stora förtält eller regelrätta stugor på 
25-30 kvm samt platsbyggda och staketförsedda altaner på 60-100 kvadratmeter. 
Inte sällan omgivna av egenhändigt uppförda stensättningar och planteringar av 
buskar och blommor. Såhär i februari ger det närmast intrycket av ett laglöst ny-
byggarland där endast de boendes egen moral och ekonomi är det som sätter grän-
serna.  

Bebyggelsen tränger långt ner i vattenlinjen. Allra mest tydligt blir detta i områdets 
östra del och ute på udden. På udden har tydliga markarbeten gjorts ute i vattenlin-
jen. Och någon allmän strandpromenad längs vattnet existerar inte.  

Området har i stora stycken tillåtits smygprivatiseras. Något som tydliggörs genom 
ett flertal skyltar med "till salu" sittande i campingvagnars fönster. Här säljer man 
ett komplett ekipage med husvagn, vidbyggd stuga och stor staketomgärdad altan 
samt ett året-runt-abonnemang på en attraktiv strandtomt. Som en egen liten som-
marstuga.  

Nyanlagda, breda asfalterade huvudvägar bidrar dessutom till karaktären av något 
som närmast påminner om ett stadsnära villaområde. Och kan knappast anses bidra 
till att stärka och vårda områdets natur- och friluftskaraktär. Asfalt hör inte hemma 
i den här miljön.  

Här verkar onekligen finns en hel del att stävja om man vill att detta ska fortsätta 
vara och upplevas som en camping. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2018 genomfört till-
synsärenden i området, vilket har lett till rivningar och borttagning av oaccepta-
belt ianspråktagande. Detaljplanearbetet syftar till mer grundligt utreda platsens 
lämplighet och gränsdragningar mellan campingverksamhet och allmänt till-
gängliga områden. Med anledning av att udden varit i campingens ägo och ian-
språktagen innan strandskyddet trädde i kraft bedömer stadsbyggnadsförvalt-
ningen att udden delvis lämpar sig för fortsatt campingverksamhet, men med 
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krav på allmän tillgänglighet närmast stranden. Inför granskningen har planen 
ändrats i syfte att säkerställa detta stråk och en tydlig avgränsning mellan all-
män och privat mark. 

 

3.2 Spiktetält på 25 kvm  

Det aktuella planförslaget stävjar dock intet utan öppnar istället upp för en närmast 
gränslös fortsatt exploatering av Bomstad Camping. Såväl av strandnära områden 
som av den bakomliggande skogen. Bland annat släpper man etableringen av per-
manenta s k spiketält på upp till 25 kvm, mer eller mindre fritt. Spiketält är ett 
norskt uttryck som egentligen inte alls har något med tält att göra. Googlar man 
spiketält ser man att det i själva verket istället handlar om stugor i trä. Och att de i 
Norge normalt brukar vara 8-12 kvm. Undantagsvis upp mot 15 kvm. I princip ald-
rig så stora som de i planförslaget här föreslagna 25 kvm. 

I Sverige är spiketält ännu så länge en udda fågel. Även om diskussioner om dem 
så smått börjat dyka upp i samband med detaljplanering av liknande campingar i 
andra kommuner. I de få fall jag hittar på nätet har man, i de fall man tillåtit dem, 
oftast krävt att de ska plockas bort när campingsäsongen är över.  

Personligen har jag svårt att se att spiketält hör hemma på ett område avsett för det 
rörliga friluftslivet. Allra minst om de är 25 kvm stora, dvs stora som Attefallshus, 
och avsedda att stå permanent uppställda året runt. En sådan utveckling skulle i ett 
enda slag för all framtid förändra Bomstadområdets karaktär från en flexibel och 
öppen friluftscamping till ett permanentbebyggt privat stugområde.  

Personligen är jag högst tveksam till en sådan utveckling. En ny plan för området 
bör begränsa privatiseringen. Inte bana väg för den. Campingen bör rimligen kunna 
utvecklas alldeles utmärkt genom att istället skapa förbättrade möjligheter för de 
traditionella campingboendeformerna dvs tält, husvagnar med och utan förtält samt 
olika stuglösningar.  

Kommentar: Inför granskningen av planen har begreppet ”spiketält” har ersät-
tas med ”vid campingenhet vidbyggd byggnad som understiger 15 kvm”. Med 
undantag från dessa tillåts inga byggnader vid campingenheter inom utpekade 
områden. Se planbestämmelse e2.  

 

3.3 Strandskydd och strandpromenad  

Den allmänna tillgången till stränder och uddar är det som skapar ett strandnära 
campingområdes attraktivitet. Såväl för campinggäster som för badgäster och all-
mänhet. Därför bör den offentliga tillgången till dessa stärkas i ett nytt planförslag. 
I det nu aktuella planförslaget har en allt för hög privatisering föreslagits av dessa 
områden. Inte minst i områdets östra del med uddarna och den mindre strandviken. 
Den offentliga strandremsa på 4,5 meter som här föreslagits är allt för snålt tillta-
gen för att kunna skapa känslan av en allmänt tillgänglig och ickeprivat yta.  

Den allmänt tillgängliga strandpromenaden borde utökas till 10-15 meter och de 
enskilda campingytornas storlek ute på udden borde begränsas i storlek och reserv-
eras enkom för tält.  

3.4 Altaner, staket och planteringar  

I planförslaget finns inga skrivningar som begränsar etablering av platsbyggda al-
taner. Tittar man på hur området ser ut idag så är det totalt dominerat av enorma 
mer eller mindre påkostade altanbyggen, somliga på över 100 kvadratmeter. Detta 
bidrar i hög grad till den karaktär av privat stugområde som området idag tillåtits 
få. Om planens syfte är att bibehålla områdets öppna natur- och friluftskaraktär 
måste begränsningar av altaners utformning och placering skrivas in.  
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Personligen tycker jag att ett generellt förbud mot anläggande av altaner borde in-
föras i planen. Möjligen kan dessa begränsningar lättas upp i områdets norra bak-
kanter, som är längre från stranden och mindre flitigt frekventerade av allmänhet-
en. Även där altaner tillåts bör de dock begränsas i storlek och karaktär för att 
minska privatiseringsintrycket.  

Staket bör i alla former helt förbjudas. Detsamma gäller stensättningar eller plante-
ringar av buskar och träd avsedda att "muta in'' en privat sfär.  

Altaner, staket, planteringar och stensättningar som inte överensstämmer med pla-
nen bör avlägsnas under ordnade former. 

Kommentar: Inför granskning har bestämmelse om största tillåtna altanbyggnad 
lagts till. Även bestämmelse om krav på tydlig avgränsning mellan säsongsupp-
ställd campingenhet och allmän platsmark har lagts till. Syftet är att tydliggöra 
vilka ytor som är allmänna för att motverka en privat känsla av dessa områden. 

 

4. Övriga avslutande reflektioner 

4.1 Konsekvensanalys  

Avsnittet om konsekvenser känns mer än lovligt enögt och så subjektivt skrivet ur 
exploatörens synvinkel att dess syfte närmast går förlorat. Detta kan knappast vara 
förenligt med lagstiftarnas tanke med kravet på en sådan analys.  

4.2 Jämställdhet  

Avsnittet om jämställdhet framstår som osammanhängande, förvirrat och malplace-
rat. Vad är egentligen syftet med detta stycke? 

 

 

Handikappföreningarna Karlstad 
Tillgänglighetsgruppen vill påpeka följande: 

- Anvisad parkering får allmänheten ligger över 100 m från receptionen och från 
denna är det mer än 25 m till t ex restaurangen och till badplatsen. H-parkering 
innanför bommarna borde ordnas. 

- Enkel träramp över det lösa sandpartiet skulle underlätta för rullstolar och barn-
vagnar. 

Kommentar: Synpunkt har överförts till markägaren. Stadsbyggnadsförvaltning-
en ställer sig positiv till förbättringar avseende tillgänglighet. 

 

Privatperson 1 
Jag tycker att allt som rör Bomstadbadet – detaljplanen, ev vision mm, ska skrin-
läggas tills ärendet Skutberget är helt och hållet avslutat. 

Kommentar: Detaljplanen för Bomstabadet syftar till att tydliggöra markan-
vändning och byggnation av en redan pågående verksamhet. Detaljplanen har 
ingen koppling till planerna för Skutberget.  

 

Privatperson 2 
Tragiskt att strandskyddet inte är något värt i denna del av landet utan det ska 
byggas o förstöras så strandnära. Låt de sista bitarna av Vänerns strand i Karlstad 
förbli som de är. Låt inte pengar styra o vår vackra natur ödeläggs för kronor. 
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Kommentar: Detaljplanens syftar bland annat till att säkerställa allmänhetens 
tillgång till strandområdena och delar av det strandskyddade området. Förslaget 
innebär på så vis en förbättring i jämförelse med idag. 

 

Privatperson 3 
Jag vill med dessa rader protestera mot den plan som kommunen lite slarvigt pre-
senterat i våra tidningar när det gäller Bomstad området. Det finns så många oklara 
punkter och en av dessa kan vara ert sätt att använda ordet spiketält som kommer 
från Norge och innebär små lätta byggnade som lätt kan flyttas på. Den planerade 
strandremsan är alldeles för snålt tilltagen för att ge allmänheten tillträde!  

Att ytterligare belasta vägen från E18 när det även finns planer på en temapark på 
Skutberget låter ohållbart. 

Kommentar: Detaljplanen har reviderats efter samrådet i syfte att säkerställa 
allmänhetens tillgång och ett promenadstråk längs stranden. Begreppet spiketält 
har ersatts och kompletterats med bestämmelser om högsta byggnadsareor. 

Förslaget innebär ingen betydande utökning av verksamheten, varför inte E18 
bedöms påverkas negativt. Se tidigare kommentarer för mer info. 

 

Privatperson 4 
Bevara strandskyddsbestämmelserna och ge inga förenklade bygglov. 

Kommentar: Strandskyddsbestämmelserna bekräftas delvis i planen inom de för 
allmänheten mest attraktiva områdena. Inom resterande delar föreslås strand-
skyddet upphävas mot bakgrund av att campingverksamheten pågått sedan 1930-
talet – långt innan strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft. 

Bygglov krävs för alla byggnader med undantag för byggnader under 15 kvm och 
altanbyggnader under en viss storlek. Se plankartan. 

 

Privatperson 5 
Detaljplanen definierar storleken på stugorna, men utelämnar det faktum att de är 
av permanent karaktär och inte demonteras efter säsong.  

Om dessa stugor är tänkta att byggas permanent med grundfundament så är en 
riskbedömning gällande vegetationen ett måste, de tallar som växer längs stranden 
utgör genom sitt rotsystem ett skydd mot erosion och de fungerar även så att de ger 
skugga och motverkar därmed hotspots och kraftig uv-strålning, en viktig aspekt i 
ett förändrat klimat där Karlstad riskerar att få långa heta solsäsonger.  

Kan inte exploatören garantera att den strandnära vegetationen och ge erforderligt 
skydd mot:  

1: påverkan av markarbeten  

2: bristfällig skötsel  

3: eventuella negativa effekter efter uppförande av permanenta byggnader avse-
ende marktryck och nedgrävda fundament.  

Så bör planen avslås.  

Punkterna Sociala konsekvenser och Landskapsbild/stadsbild är inte underbygga 
och bör därmed styrkas ur detaljplanen. 

Kommentar: Detaljplanen reglerar att träd inte får fällas (med undantag om de 
utgör en säkerhetsrisk) inom särskilt utvalda delar i området. Campingen har va-
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rit verksam i snart 100 år och har under tiden bidragit till den karaktär och miljö 
som finns där idag – en miljö som avses bevaras då de utgör en stor del av cam-
pingens attraktivitet. För större altaner och byggnader större än 15 kvm krävs 
bygglov, där placering och utformning prövas i mer detalj. 

 

Privatperson 6 
Nej till gransläggningen. Förslaget har samband med att stympa Skutberget för att 
etablera Muminland på Skutberget, flytta verksamheter från Udden till det lugna 
stället framför campingen. Risken är att campingsägare kan omgärda sitt område 
och ta betalt från Allmänheten som vill ta sig genom deras enskilt område.  

Skrota omedelbart detta förslag och de 2 andra som finns i Samrådet angående 
Skutberget och HÅLLBART UTVECKLA Skutberget till nästa GENERATION-
ER. Tack!  

Kommentar: Detaljplanen syftar bland annat till att säkerställa allmänhetens 
tillgång till strandområdet och att dessa ytor inte privatiseras. Udden föreslås 
fortsättningsvis utgöra camping med undantag från ett område närmast stranden.  

 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2019-08-23 av planchef Jonas Zetterberg och stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfi-
eld. 
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