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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
DETALJPLAN FÖR BOMSTADBADEN CAMPING 

Inledning 
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap, vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfarande.  

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit un-
der granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och ställnings-
tagande till dessa.  

Planprocessen 
Förslag till detaljplan för Bomstadbaden camping har upprättats den 2019-01-09. För-
slaget, enligt PBL (2010:900) 5:11, har varit på samråd under tiden 21 januari – 25 feb-
ruari 2019.  

Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i samrådsredo-
görelsen). Planförslaget var sedan på granskning enligt PBL (2010:900) 5:18, från 2 ok-
tober till den 25 oktober 2019.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessu-
tom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, på bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida.  

Sammanfattning 
Totalt har 17 yttranden inkommit under granskningstiden, varav en del är utan erin-
ringar eller av upplysningskaraktär. Inkomna synpunkter berör i huvudsak mot att den 
allmänt tillgängliga strandremsan och att promenadslingan (särskilt på udden) är för 
smal och inte tillgodoser allmänhetens intressen på ett rättvist sätt. Samt att planen 
behöver förtydligas avseende tolkning av vad som räknas som byggnad. 

Ändringar i planförslaget efter granskningen 
Inkomna synpunkter har föranlett följande ändringar av planförslaget:   

 Skälen till strandskyddsdispens tydliggörs. 
 Den fria passagen längs udden utökas till minst 8 meter, undantaget en 

mindre passage. 
 Baskartan uppdateras. 
 En buffert om 4 meter prickmark införs som skydd för fastigheten Bomstad 

1:53. 
 En mindre yta med parkmark söder om fastigheten Bomstad 1:53 utgår. 
 Bestämmelsen om ändrad lovfrihet kompletteras med en bestämmelse om to-

talhöjd om 3 meter. 
 Utöver ovan nämnda ändringar har förtydliganden av planbestämmelser gäl-

lande lovplikt, brandskydd, kulturmiljö och exploateringsgrad gjorts. 
 I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
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Synpunkterna föranledde inga väsentliga ändringar av planförslaget som innebär att en 
ny granskning av förslaget krävs. 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljpla-
nen är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.  

Inkomna synpunkter på förslaget föranledde inte väsentliga förändringar av planför-
slaget i detta skede. Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsut-
låtande. Ändringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte 
planens syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut 
på nytt.  

Kvarstående synpunkter 
Det finns inga kvarstående synpunkter efter samråd och granskning.  

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden 
återges i sin helhet. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Carlstads Gillet, Postnord och Trafikver-
ket har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget samt Bomstadbaden 
camping som påtalade justeringar av lovbefrielsen. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 23 augusti 
2019, har översänts för granskning enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket 
samt berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 24 oktober 2019. 

Länsstyrelsens roll 

Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över plan-
förslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

1- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
2- en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
3- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid mod gällande bestäm-

melser, 
4- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 
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5- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

 

Kvarstående synpunkter från samrådet 

Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet bl.a. synpunkter på plankartans utformning 
och läsbarhet, avsaknad av begränsning av byggrätter, brandrisk och brandsäkerhet, 
miljökvalitetsnormer för vatten samt strandskyddet.   

Inför granskningen har planförslaget reviderats och kompletterats i betydande omfatt-
ning, Länsstyrelsen har dock kvarstående synpunkter gällande strandskyddet. 

Strandskyddet 

Inför granskningen har plankartan reviderats vad gäller strandskyddet. Bl.a. har en 
planbestämmelse införts som innebär krav på staket eller annan avgränsning för att 
tydligt markera gränsen mellan kvartersmark för campingändamål m.m. [N1O1] och 
allmän platsmark PARK. På den i söder belägna udden har zonen för fri passage vid-
gats något och även här har planbestämmelsen innebärande tydlig avgränsning mellan 
kvartersmark och allmän platsmark införts. 

Länsstyrelsen ifrågasatte grunderna för upphävande av strandskyddet på udden i sitt 
samrådsyttrande. Studier av äldre flygfoton visar en i princip oexploaterad udde åren 
efter det att det generella strandskyddet infördes 1975. Det foto, från 1971, som 
kommunen redovisar i planhandlingen och som ska utgöra bekräftelse på att udden 
sedan länge är ianspråktagen visar i princip samma situation och visar inte, enligt 
Länsstyrelsens bedömning, att udden har varit lagligen ianspråktagen på ett sådant sätt 
att det motiverar ett strandskyddsupphävande på denna grund. 

Avståndet från strandkanten till kvartersmark för campingändamål har på udden i 
granskningsförslaget ökats till minst 2 m. På denna yta ska enligt planförslaget en 
gångväg med 1,5 m bredd inrymmas och löpa runt udden. Länsstyrelsen gör dock be-
dömningen att begreppet fri passage här tänjts till det yttersta. En fri passage innebär 
inte bara en rent fysisk passagemöjlighet utan en förbipasserande ska här kunna pas-
sera utan att uppleva att intrång sker i den intilliggande campingenhetens ”hemfrids-
zon”. Även med plankrav på tydlig avgränsning mellan kvartersmark och allmän 
platsmark gör Länsstyrelsen bedömningen att den avsatta zonen runt udden är så be-
gränsad i bredd att kriterierna för fri passage inte uppfylls. Därmed uppnås inte heller 
strandskyddets syfte att säkra den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområdet. 

Kommentar 

Skäl till dispens 

Det foto som kommunen redovisat i planbeskrivningen är taget i juni 1971 dvs innan det är hög-
säsong för campingen. Kommunen har även fått uppgifter av Bomstadbadens camping som styrker 
att de har haft ett tiotal campinggäster på kontrakt på udden innan 1975. Planbeskrivningen 
kompletteras med tydligare redovisning av skäl till dispens. 

Fri passage 

Efter granskningen har strandlinjen i kartunderlaget setts över och det har resulterat i att det runt 
udden säkerställs en remsa med allmän platsmark som är minst 8 meter bred. Undantaget är en 
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mycket begränsad del på uddens sydvästra del, där det föreslås anläggas en spång för att utöka 
den fria passagen längs udden.  

Bedömningen är att detta avstånd tillsammans med kravet om att en gångväg ska anläggas samt 
kravet om tydlig avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark uppfyller kravet om fri 
passage.  

 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för 
prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att strandskyddet på den i söder belägna 
udden inte har hanterats på ett godtagbart sätt och att om planen antas i nuvarande 
form kommer planen att tas in för prövning med avseende på strandskydd. 

Kommentar 

Se ovanstående svar angående strandskyddet. 

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande syn-
punkter.  

Baskartan skall uppdateras då den är äldre än 6 månader. 

I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsligafrågor hör inte verksamhetsom-
råde för VA hemma. Det stycket skall flyttas till tekniska frågor. 

I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit tillgodosedda. 

Kommentar 

Planbeskrivningen justeras utefter synpunkten samt att baskartan uppdateras. 

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 
och har nu fått granskningshandlingarna för yttrande.  

I samrådsskedet pekade teknik- och fastighetsförvaltningen på följande punkter: 

- Det framgår inte hur den fria passagen längs stranden vid udden i sydöst sa vid-
makthållas. Den smala remsan av naturmark som lämnats mellan kvartersmark 
och strandlinje ser för smal ut för att fungera som fri passage. I granskningshand-
lingarna har nu införts en planbestämmelse ”staket eller annan tydlig anordningen 
ska anordnas mellan tomt med säsongsuppställd husvagn/husbil och allmän 
platsmark”. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser fortfarande att allmän-
platsmarken runt udden borde vara bredare för at tydliggöra allmänhetens till-
gänglighet till området. En bredd om 2 m rekommenderas i ”En handbok om 
planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmil-
jöer” Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Handisam RAPPORT 6562. 

- Vidare saknas det i granskningshandlingarna bestämmelse om när ”staket eller tydlig 
anordning” skall vara uppförda. För att säkerställa allmänhetens tillgång till områ-
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det bör en bestämmelse om att avgränsningen skall vara uppförd innan säsongs-
camping påbörjas införas. 

Kommentar 

Inför antagandet har den fria passagen utökats till minst 8 meter och det finns därmed möjlighet 
att vid behov anlägga en bredare gångväg.   

I samband med lovgivning kontrolleras avgränsningen. 

Miljönämnden 

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Bomstadba-
den Camping. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När för-
slaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande 
med ett antal synpunkter 

Dessa har delvis beaktats. Miljönämnden vill dock förtydliga följande frågor/punkter:  

Gång- och cykeltrafik 

För att minska klimatpåverkan bör gång- och cykeltrafik främjas, vilket kan göras ge-
nom att öka tillgängligheten och säkerheten. Bomstadsvägen, från Skutberget fram till 
Bomstadbaden Camping, bör därför breddas och förses med gång- och cykelstråk för 
att göra det möjligt att tryggt kunna ta sig till Bomstadbaden från Karlstads centrum. 
Ett sådant stråk skulle bli en naturlig fortsättning på den gång- och cykelbana som 
planeras inom Skutberget. 

Cykelparkering 

För att främja cykeltrafik kvarstår miljönämndens synpunkter på cykelparkering med 
önskan om bland annat väderskydd, laddningsmöjligheter och cykelservice, även om 
detta är en fråga för fastighetsägaren. 

Avfallshantering 

I planbeskrivningen anges att det finns en central miljöstation samt tre mindre anlägg-
ningar. För att undvika förvirring bör benämningen miljöstation ändras till återvin-
ningsstation/rum. Det är viktigt att alla förpackningar av papper, plast, metall och 
glas, liksom mat- och restavfall, kan sorteras på alla ovan nämnda ställen för att göra 
det lätt att göra rätt. 

Kommentar 

Kommunen planerar för närvarande att komplettera gång- och cykelvägnätet inom Skutbergsom-
rådet. 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. Planbeskrivningen justeras avseende benämningen.  

Karlstad regionens räddningstjänst 

Detaljplanen för Bomstadsbadens camping är utställd på granskning och räddnings-
tjänsten har i tidigare samrådsförfarande lämnat yttrande. Räddningstjänsten lämnar 
yttrande även i granskningsskedet och bilägger tidigare skrivelse för en del bakgrunds-
fakta.  
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Definitioner 

Planförslaget skapar en egen och utökad tolkning av ett begrepp som kommer från 
Statens räddningsverks allmänna råd om brandskydd vid campinganläggningar, 
SRVFS 2004:12. I planförslaget utökas begreppet ”Campingenhet” till att även om-
fatta en tillhörande byggnad. De sk ”Spiketälten” avses alltså i planförslaget ingå i be-
greppet ”Campingenhet”. Räddningstjänsten har tidigare påtalat, och gör det igen, att 
en campingenhet inte kan omfatta en byggnad. Hela avsikten med definitionen cam-
pingenhet är att den i sin helhet enkelt ska kunna flyttas undan vid en brand (tidsrymd 
inom en minut). Med den snabbheten kan accepteras att avstånd mellan campingen-
heter kan vara 4 m.   

Lätt flyttbar campingenhet 

En lätt flyttbar campingenhet ska i sin helhet kunna flyttas undan vid en brand. Det 
kräver att ett antal förutsättningar råder. En lätt flyttbar husvagn kan inte vara uppal-
lad och vila på andra stöd än enbart husvagnens egna hjul och stödben. Den kan heller 
inte vara inbyggd. Dragkulan måste vara placerad i en riktning och ha ett fritt utrymme 
framför så att det går att ansluta ett dragfordon och köra iväg i husvagnens längdrikt-
ning. 

Vid en rundvandring under v 43 2019 kunde konstateras att av de husvagnar som 
finns uppställda är fler än 50% att betrakta som icke lätt flyttbara, se exempel i bildbi-
laga. 

På s 14 i planförslaget redogörs för byggnationer under 15 m2 som är anslutna till 
husvagn/husbil och att dessa förutsätts vara lätt flyttbara. Enligt vår mening kan det 
inte menas att de är lätt flyttbara i händelse utav brand (inom någon minut). Är avsik-
ten att de ska vara lätt flyttbara ur annat avseende med ett helt annat syfte och tids-
ram? 

Tillsyn 

Planförslaget innehåller förslag om hur byggnader, både större och mindre än 15 m2, 
ska kunna uppföras inom detaljplanen. Nuvarande utformning av campingområdet 
har skett utan större inblandning av myndigheter och förslaget kommer att innebära 
att området i vissa avseenden kan behöva förändras. Finns det i samband med planar-
betet en inriktning att campingområdet ska bli föremål för någon form av tillsyn 
framöver utifrån kommande detaljplan? 

Kommentar 

Definitionen av campingenhet justeras utefter det förslag som räddningstjänsten hade i samråds-
yttrandet dvs campingenhet med vidbyggd byggnad. 

Texten i planbeskrivningen ses över allmänt kring brand samt tydliggör att det är verksamhetsut-
övarens ansvar att säkerställa att husvagnar är lätt flyttbara etc. 

Efter att planen har vunnit laga kraft får en bedömning göras om det krävs vidare tillsyn av be-
byggelsen för att den ska uppfylla kraven som anges i planen och PBL och MB. 
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Yttranden från företag och organisationer 

Värmlands Museum 

Värmlands Museum har tagit del av granskningsförslaget till den flexibla detaljplanen 
över Bomstadsbadens camping och lämnar härmed följande synpunkter.  

En hållbar utveckling handlar om att förvalta befintliga resurser på bästa sätt. De kul-
turhistoriska värdena är viktiga delar och spelar bland annat roll för platsens attraktivi-
tet, egenart och karaktär. Därför bör dessa värden fortlöpande identifieras, säkerstäl-
las, tas omhand och utvecklas. I den fysiska miljön hör de kulturhistoriska värdena till 
icke förnyelsebara resurser och kräver därför särskild aktsamhet.  

Camping var ursprungligen en mobil boendeform. Den skulle dessutom vara tillgäng-
lig och öppen för alla med ett friluftsintresse. Tillgänglighet och öppenhet är två 
aspekter som på ett påtagligt sätt knyter an till områdets historia. Ett markutnyttjande 
med fast ”bebyggelse” känns tveksamt. Att permanentbelägga den s.k. Udden med 
byggnader/campingenheter riskerar ändra omgivningens karaktär och minska tillgäng-
ligheten, något som kommunen i planbeskrivningen säger sig vilja värna.   Museet an-
ser att en promenadslinga i den form som presenteras i granskningshandlingen fortfa-
rande inte på ett lämpligt sätt tillgodoser allmänhetens intressen. Istället riskerar Ud-
den att omvandlas till ett område dit bara campinggästerna har tillträde. Förslaget stri-
der såväl mot riksintresset för friluftsliv som mot ett av strandskyddet två huvudsyften 
– att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Att marken sedan tidi-
gare varit ianspråktagen kan inte sägas vara en tillräckligt stark anledning för att upp-
häva strandskyddet. Detta borde snarare skärpas.  

I övrigt har en kulturhistorisk fältinventering genomförts, som syftat till att särskilt 
värdefulla byggnader ska skyddas. Detta är bra, även om museet ser ett värde i hela 
miljön (campingen). Inte bara i enskilda stugor/byggnader.   

Kommentar 

Campingen som verksamhet har ändrat karaktär under åren från en mobil boendeform till i 
vissa delar mer stadigvarande boendeform där campingenheterna står kvar längre och nyttjandeti-
den är längre. Planen syftar till att bekräfta den form av campingverksamhet som pågår, styra 
framtida utveckling av området och säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdena.  

Efter granskningen har området längs stranden runt udden utökats till minst 8 meter för att sä-
kerställa allmänhetens intresse av att ta sig runt udden, se vidare resonemanget kopplat till läns-
styrelsens synpunkter. 

 

Yttranden från fastighetsägare, grannar och allmänhet 

Boende på Bomstadvägen 709 

Mail 1 

Har synpunkter angående detaljplan gällande Bomstabadens camping.  

Vi har fastigheten Bomstad 1:53 som gränsar väster om campingen. 

Vi tycker gränsdragningen är märklig.  
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Vi vill att gränsen dras rakt söderut och följer vår gräns rakt istället för att som idag 
vika in och innefatta mark söder om vår fastighet. Om det är oklart vad jag menar så 
är det bara att höra av sig. 

Vidare så tycker vi att det bör finnas en brandbuffert mot vår fastighet. Vi har sett och 
hört hur ett brandförlopp ser ut på en husvagn. Att man skulle hinna och kunna flytta 
en husvagn som brinner är inte troligt.  

Mail 2 

Vad jag menade med mark söder om vår fastighet är. Varför ska campingen utökas 
och gälla den biten när den inte varit en del av campingen så länge jag vet. Innan vi 
friköpte marken så arrenderade vi från vägen till vatten.  

Vidare vad det gäller brandbuffert så har vi idag Husvagn 2 m från gräns och 3.5 m 
från friggebod Husvagn 4.5 m från gräns och 11 m från boningshuset Husvagn 2.5 m 
från gräns och 8 m från boningshuset Dessa är permanenta husvagnar och deras red-
skapsbodar är mellan 0.8 - 1.6 m från gräns.  

Husvagn/husbil 2 m från gräns och 3 m från garage Husvagn/husbil 4 m från gräns 
och 5 m från garage Dessa är platser där det byts under säsong.  

Vi tycker att det behöver vara en större buffert än vad som är idag.  

Kommentar 

Plankartan justeras så att strandremsan söder om fastigheten Bomstad 1:53 utgår samt att en 
buffert (prickmark) om 4 meter införs mot fastigheten Bomstad 1:53. 

 

Privatperson 1 (Anne) 

Synpunkt: Vi som er norske vet at ordet spikertelt ikke er riktig å bruke. Et spikertelt 
er et mindre og permanent bygg, satt opp med planker og spiker og er oftest å se på 
norske campingplasser hvor det er mye snø. De teltene som befinner seg på 
Bomstadbaden kalles for isolerte fortelt. De er ment for å skulle brukes hele året, og 
veggene er laget med brannhemmende materialer. De er også lette å demontere, flytte 
og sette opp et annet sted. Dette er for eksempelvis gjort på plass SA5. Grunnen til at 
vi har satt opp disse er fordi vi trives utrolig godt her på Bomstadbaden og Karlstad 
og vi ønsker å benytte oss av campingen hele året. Vi har bodd her permanent i mange 
år, flere  i over 20 år. Og for oss, med tre tenåringer i hus, trenger vi mye plass, derfor 
har vi satt opp et stort isolert fortelt. Vi håper at de nye planene gjør at vi ikke trenger 
å endre på noe, og at vi kan fortsette å ha det hyggelig på Bomstadbaden i mange år 
til. 

Kommentar 

Planhandlingarna justeras avseende definitionen av spiketält och förtält. 

 

Privatperson 2 (Helge Enger) 

Hvorfor kan ikke plattingen være for eksempel 1 til 2 meter lenger enn vogna, hvis det 
er plass i forhold til sikkerhetsmessig lovpålagt avstand til nabotomta? 
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Hvorfor kan ikke plattingen være1 til 2 meter lengre ut fra teltet/ spikerteltet, hvis det 
er plass i forhold til sikkerhetsmessig lovpålagt avstand til nabotomta? 

De lovpålagte sikkerhetsmessige avstander sikrer allmenheten tilgang til område.  

Planen skal sikre allmenhetens tilgang til strandområde. Hvis for eksempel cam-
pingeier i samarbeid med gjestene, ønsker å redusere antall plasser over tid, for å gi 
mulighet for større tomter og plattinger, bør dette være mulig og vil ikke skape ekstra 
hindringer for allmenheten. En slik måte å regulere på vil forhindre unødig store om-
bygninger og ulemper for eksisterende gjester, uten at dette går ut over allmenhetens 
tilgang til området.  

Dette vil også øke attraktiviteten for campingen og campingeiers mulighet for å utvik-
le område på en positiv måte, uten ytterligere begrensinger for allmenhetens  

Jeg håper målet først og fremst er å sikre allmenhetens tilgang og  ikke at flest mulig 
skal «straffes» med størst mulig ombygging. 

Kommentar 

Altanerna har justerats så att de får vara upp till 8 meter oavsett längd på campingenhet. 

 

Privatperson 3 (Madeleine Karlsson) 

Jag är en av de säsongscampare på Bomstadbadens camping, och har min husvagn ute 
på udden nära vattnet. Vi har redan rivit en stor brygga och en del av altanen som vi 
fick bygga få min svärfar blev sjuk och hamnade i rullstol. Nu åter till min synpunkt. 
OM det nu är så himla viktigt med just detta så borde kommunen hårdra detta Vänern 
runt om. Det ska inte finnas en enda brygga runt om Vänerns strand. För strandskyd-
det borde väl ändå gälla på fler ställen än bara på Bomstad. Då ska alla bryggor bort 
som inte har något typ av bygglov och även andra byggnationer vid strandkanten. 
Detta är för jävligt rent utsagt, att allting ska förstöras pga en enda person! OCH det 
är beundradsvärt att ni i kommunen inte tagit tag i detta tidigare om det nu är så vik-
tigt. Någon utav er måste väl badat på Bomstad innan detta togs upp på tapeten. Det 
är med sorg i hjärtat som man läser om denna detaljplanen, mycket sorg. 

Kommentar 

Kommunen gör tillsyn av brott mot strandskyddet där behov påkallas.  

 

Privatperson 4 (Erik T johansson) 

Synpunkt: Varför skillnad i byggarea utan bygglov för spiketält och vanligt förtält? Det 
rimliga är att båda är på 25 m2. Det finns ingen uppgift om bygghöjd för byggnation 
intill husvagn. Vilken maxhöjd kommer att tillåtas? Vem söker bygglov för bygglovs-
pliktig byggnad på säsongsplats? Vi eller Campingen? 

Kommentar 

I delar av planområdet revideras planen så att spiketält och förtält får samma maximala storlek, 
dvs 25 kvm. Dock kvarstår bestämmelsen om max 15 kvm inom udden med hänsyn till all-
mänhetens intresse och att större spiketält kan öka känslan av privatisering.  

Planen kompletteras med en totalhöjd för spiketält om 3 meter. 
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Vem som ansöker om bygglov, vid bygglovspliktiga åtgärder, är en fråga mellan fastighetsägaren 
och hyresgästen. 

 

Medverkande tjänsteman 

Granskningsutlåtandet är sammanställd av Karin Manner och Jonas Zetterberg på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

Karlstad den 13 maj 2020. 

 

 


