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Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

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

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. 
Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och på Biblio-
teket. Granskningstiden är minst två veckor.

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

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

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om beslutet 
inte överklagas.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av: 

• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

tressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för av-

vikelsen.

Inledning

Bakgrund
Fastighetsägaren har begärt planändring för bostadsändamål för fastigheterna Bottenvik 1:29 och 
1:26 i Väse. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Väse tätort och består idag av skogsmark.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder i form av friliggande villor. 

Huvuddrag
Planförslaget möjliggör byggandet av cirka 20 villor i södra delen av Väse, på väl tilltagna tomter 
med möjlighet till rymliga komplementbyggnader. Bebyggelsen uformas och anpassas till platsen 
och omgivningens karaktär. Området ansluter till Storgatan samt den befintliga grusvägen söder om 
gamla skolan. Nya gator planeras inom bostadsområdet. Området har närhet till kollektivtrafik med 
tåg och buss samt nära till rekreationsvärden i form av skogar, öppen åkermark, strandängar och 
Vänern. 

Planarbete pågår även för cirka 80 bostäder inom del av Helgetorp 1:1, direkt nordost om det nu 
aktuella planområdet. 

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Utredningar
• Dagvattenutredning, 2022-11-25, Ramböll
• Naturvärdesinventering och fågelinventering vid Bottenvik 1:29, 2022-07-08, Greensway
• Grundvattenutredning Väse, 2022-05-31, Ramböll
• Inventering och riskklassning av nedlagda deponier, 2015-08-14, Karlstads kommun
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Plandata
Planområdet är beläget i sydöstra delen av Väse 
tätort, i närheten av gamla skolan och omfattar 
ca 4,5 hektar. Planen omfattar fastigheten Bot-
tenvik 1:26 samt del av fastigheten Bottenvik 
1:29. Även en mindre del av fastigheten Botten-
vik 1:10 samt del av samfällighet Bottenvik S:1 
ingår. 

Planområdet avgränsas i norr och öster av den 
befintliga grusvägen söder om gamla skolan 
och i väster av Storgatan samt befintliga bostä-
der längs Storgatan. I söder ansluter planom-
rådet mot skog. Marken inom planområdet ägs 
privat. 

Planområdets ungefärliga läge i södra delen av Väse 
tätort. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Planområdet omnämns inte direkt i kommunens översiktsplan 2012. I förslaget till ny översiktsplan 
hänvisas till kommunens byggvision för Väse, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. 

Byggvision Väse
Byggvision Väse godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. Syftet med byggvisionen var att finna 
attraktiva lägen att bygga bostäder på, både centralt i tätorten och mer lantligt. Förutom att peka ut 
lämpliga lägen för ny bebyggelse var tanken med byggvisionen också att fungera som en inspira-
tion för ett möjligt byggande på orten. Det aktuella planområdet omnämns i byggvisionen som ett 
skogsområde strax utanför tätorten där en tätare småhusbebyggelse föreslås. Planens syfte är i linje 
med byggvisionens, då den innebär att fler bostäder byggs inom gång- och cykelavstånd till tågsta-
tionen. 

Gällande detaljplan
Området är till största del inte planlagt sedan 
tidigare. 

Del av Storgatan är planlagd som allmän plats, 
GATA (stadsplan för Hammar 1:32, Bottenvik 
1:13 mfl, 1984). Mot korsningen Tällegatan-
Storgatan finns ett utfartsförbud från bostads-
tomten i sydväst. 

Bilden visar den del av gällande plan som berörs av 
planförslaget (allmän gata, Storgatan, samt ett utfarts-
förbud vid korsningen). ’Röd markering i bilden. 
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I norr angränsar det aktuella planområdet till detaljplan för Väse gamla skola (Bottenvik 1:13), laga 
kraft 2011. Planen möjliggör bostäder norr om befintlig grusväg som inte har genomförts. 

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden fick i uppdrag den 15 december 2021 § 353 att upprätta detaljplan för bo-
städer inom fastigheten Bottenvik 1:29. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan gjorts och samråd hölls med Länsstyrelsen i Värmland 2022-03-02, enligt miljöbalkens 6 
kap. Kommunen bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte riskerar innebära betydande 
miljöpåverkan. 

Planen kan dock innebära en viss påverkan på miljön vilket behandlas under rubriken Konsekven-
ser, i denna planbeskrivning. 

Avvägningar mot annan lagstiftning
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvarets lågflygningsområde enligt miljöbalkens 3 
kap. Det största hotet mot riksintresset är höga objekt. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintres-
set.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Hela Väse tätort, Arnön samt andra markområden söder om tätorten upp till E18 i norr ingår i 
riksintresset ”Vänern med öar och stränder” enligt miljöbalkens 4 kap. Turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas. Bestämmelserna utgör dock inte ett 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, enligt miljöbalken 4 kap 1§. Detaljplanen bedöms inte 
påverka riksintresset. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Den lokala ökningen av bilrörelser som följd av fler bostäder inom området bedöms inte innebära 
att föroreningar i utomhusluft påverkas märkbart. Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet eller i närheten som påverkar planområdet. Marken inom planområdet kommer i sitt 
genomförande inte att kräva omfattande utfyllnads- eller schaktarbeten som kan tänkas påverka 
vattenkvaliteten i recipient. Bostäderna kommer inte att vara utsatta för bullernivåer från omgivande 
biltrafik som är högre än gällande normer och riktvärden. 
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7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Det finns inget skydd enligt 7 kap MB inom eller i närheten av planområdet.

Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

För denna plan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte att utveckla den fysiska utformningen 
utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna planen har särkilt frågor som 
rör sammanhållen stad, barnvänliga platser och vardagsliv varit relevanta att belysa. Vilka konse-
kvenser planen bedöms innebära ur ett barnperspektiv redovisas under rubriken Konsekvenser - 
Sociala konsekvenser, längst bak i planbeskrivningen.
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Förutsättningar och planförslag

Markanvändning
Fastigheterna består av skogsmark dominerat av unga barrträd, både gran och tall. I de centrala 
delarna finns en riklig inblandning av björk, samt enstaka asp och sälg. Större delen av fastigheterna 
utgörs av frisk mark, men de centrala och mest lövrika delarna tycks stå på gammal torvmark som i 
dagsläget är påverkade av dikeseffekter och moderna skogsbruksåtgärder. 

Ingen bebyggelse finns i området och det finns inga kända friluftslivsvärden. 

Planförslag
Planförslaget innebär att bostäder får uppföras inom området (B). Gatorna mellan bostadskvarte-
ren blir allmän plats, gata (GATA). Inom områdets allmänna grönområden (PARK och NATUR) 
ges utrymme för dagvattenhantering. 

Bebyggelse
Planområdet består idag av obebyggd skogsmark. Norr om planområdet ligger Väse gamla skola 
(två våningar) och på den västra sidan av Storgatan ligger två befintliga villor (en våning med inredd 
vind). Inom del av fastigheten Helgetorp 1:1 (nordost och öster om planområdet) pågår planarbete 
för cirka 80 bostäder i form av småhus (friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus eller mindre 
flerbostadshus), där husen som gränsar mot aktuellt planområde tillåts vara en våning med inredd 
vind (byggnadshöjd 4 meter). 

Planförslag
Planförslaget möjliggör att cirka 20 friliggande 
villor (f1) uppförs på platsen. Byggnader ska 
utformas med träfasad (f2) och fasadkulörer 
ska väljas som harmonierar med naturlan-
daskapet (f3). Exempel på sådana kulörer är 
dova jordfärger som ockragult, mörkrött och 
mörkt grönt, alternativt ofärgat trä. Det kan till 
exempel uppnås genom att använda slamfärg, 
järnvitriol eller siioxbehandling. 

Mot de befintliga husen längs Storgatan samt 
mot pågående plan för del av Helgetorp 1:1 
tillåts en högsta byggnadshöjd för huvudbygg-
nad om 4 meter (<4>). Det innebär bostad 
i en våning med möjlighet att inreda vinden. 
Längst i söder tillåts bostad i två våningar, det 
vill säga en högsta byggnadshöjd om 6 meter 
(<6>). I hela planområdet gäller att källare inte 
får finnas (b1). 

Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 
4,5 meter (<<4.5>>)och gäller i hela planom-
rådet. Med komplementbyggnad avses fristå-

Illustrationsplan. Cirka 20 villor med varierade fastig-
hetsstorlekar får uppföras kring nya lokalgator i området. 
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ende uthus, garage och andra små byggnader 
som hör till en huvudbyggnad.  

Inom respektive fastighet får endast en huvud-
byggnad uppföras (e2) och som mest får 20 pro-
cent av fastighetsarean bebyggas (byggnadsarea, 
e1), dvs den totala ytan för huvudbyggnad och 
komplementbyggnader inom fastigheten. I den 
sydöstra delen av planområdet får endast två 
huvudbyggnader uppföras inom användnings-
gränsen (kvartersmark för bostad, e3).

Exempelbild på friliggande bostad med fasadkulör som harmonierar med naturlandskapet. 

Exempelbild på bostad med naturtomt och ofärgad träfasad.

Markens utformning
Marken består av skogsmark och är relativt plan med marknivåer mellan cirka +54 och +55 meter 
över havet (RH 2000). Intill Storgatan i sydvästra delen av fastigheten (strax söder om planområdet)
finns en befintlig lågpunkt med flera mindre diken som leder mot en trumma under vägen. 

Befintliga villor längs Storgatan ligger en bit in på tomten. Trädgårdarna är relativt stora med träd 
och grönska mellan gatan och bostadshusen. 

Planförslag
Minsta fastighetsstorlek varierar inom planområdet. Planbestämmelserna syftar till att skapa gene-
rösa villatomter som anpassas till omgivande bostadsfastigheter. Närmast det aktuella planförslaget 
för del av Helgetorp 1:1 (intill befintlig grusväg i öster) föreslsås en minsta fastighetsstorlek om 
1300 kvm (d1). Närmast Storgatan och de befintliga villorna föreslås en minsta fastighetsstorlek 
om 1800 kvm (d2). I de södra delarna av planområdet föreslås fastigheter om 2000 kvm (d3) intill 
skogsmarken. 
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För att minska dagvattenflödet från den enskilda fastigheten och minska dagvattenledningens 
storlek (i gata) krävs att endast 20 procent av fastighetsarean får hårdgöras (b2), vilket inkluderar 
byggnadernas upptag på marken, asfaltering och plattläggning. För att säkerställa att markens ge-
nomsläpplighet inte försämras finns även bestämmelse om ändrad lovplikt, dvs marklov krävs för 
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. 

Inom 6 meter från gata får marken inte förses med byggnad (prickmark). Huvudbyggnad ska pla-
ceras minst 4,5 meter från fastighetsgräns (p1) och komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter 
från fastighetsgräns (p2). Intill Storgatan finns ett område där endast komplementbyggnader får 
placeras (korsmark), bestämmelsen syftar till att fortsätta den befintliga karaktären längs Storgatan 
där bostadshusen ligger en bit in i trädgården. 

Kulturhistoriska värden
Det finns inga kända fornlämningar, kultur-
historiska lämningar eller kulturmiljövärden 
inom planområdet. 

Norr om planområdet ligger Väse gamla 
skola som bedöms ha ett kulturhistoriskt 
värde. 

Väse gamla skola

Natur och rekreation
Naturvärden
Planområdet innehåller inga värdefulla naturområden enligt kommunens naturvårds- och frilufts-
plan. Det innehåller inte heller några nyckelbiotoper eller andra områdesskydd. 

En naturvärdes- och fågelinventering har genomförts (Greensway, 2022-07-08), enligt metoden 
svensk standard SS 199000:2014 avseende biologisk mångfald. Naturvärdesklasserna 1-3 har 
använts, tillsammans med tilläggen detaljerad redovisning av artförekomst och kartläggning av 
generella biotopskydd. 

Större delen av fastigheterna utgörs av skogsmark dominerat av unga barrträd, både gran och tall. 
I de centrala delarna finns en riklig inblandning av björk, samt enstaka asp och sälg. Större delen av 
området utgörs av frisk mark, men de centrala delarna  och mest lövrika delarna tycks stå på gam-
mal torvmark som i dagsläget är påverkade av dikeseffekter och modera skogsbruksåtgärder. Inga 
naturvärdesobjekt med klass 1-3 eller landskapsobjekt har identifierats. Inte heller några skogliga 
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naturvärdesarter påträffades under fältbesök. Detta bedöms bero på skogens unga ålder och från-
varon av värdefulla skogliga strukturer, såsom gamla träd och grov död ved. Skogen har en tydligt 
bruten kontinuitet i stort sett hela inventerade området, vilket är en viktig bidragande faktor till att 
inga naturvärdesobjekt eller naturvårdsarter påträffades. Inte heller några generella biotopskydd 
identifierades under fältbesök. 

Fågelinventeringen visade att den enda naturvårdsarten som observerades i inventeringsområdet var 
spillkråka (bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv). Dock var det endast en observation och häckningsstatusen 
blir därför ”möjlig häckning”. Förutom spillkråka fanns det enbart arter med relativt låg naturvårds-
status i området. Av de totalt 16 arter som höll revir i området var endast två arter upptagna i den 
svenska rödlistan, spillkråka och björktrast (nära hotad, NT). 

Spridningssamband
Området ligger i utkanten av en sekundär spridningskorridor för vildbin. Spridningskorridoren föl-
jer i stort de öppna markerna från Vänern mot nordost. Vildbin är ett samlingsbegrepp för humlor 
och solitära bin vilka karakäriseras av att de lever uteslutande av blommor, varför de är mycket vik-
tiga pollinatörer som bidrar till en hållbar utveckling i framför allt jordbrukslandskapen. Skogsbryn 
och blommande marker, inklusive trädgårdar, utgör viktiga boplatser samt födosöksområden. 

Rekreation
Det finns gott om skogar och landskapet med strandängar i närheten som strövområden. Det är 
cirka två kilometer till badplatsen vid Björkvik, Vänern. 

Ett närströvområde, Väse motionsspår, ligger drygt en kilometer från planområdet, norr om järn-
vägen. Här finns elljusspår, grillplatser, vindskydd och en skidstuga. Norr om järnvägen ligger även 
idrottsplats, lekplatser och Vildaparken. En undergång vid järnvägen (Storgatan) håller på att byggas 
för säkrare passage. En gång- och cykelanslutning planeras via intilliggande planen för del av Helge-
torp 1:1 med bro över diket som sedan ansluter mot villagatorna söder om järnvägen (med anlening 
av att oskyddade trafikanter inte ska behöva röra sig längs Storgatan). 

Kreativa lekmiljöer i skogsmiljö finns i direkt anslutning till planområdet. 

Planförslag
Planförslaget innebär att naturmarken inom planområdet försvinner. Delar av fastigheten Bottenvik 
1:29 förblir ej planlagt (skogsmark). 
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De nya bostadsfastigheterna blir rymliga och möjlighet att bevara naturmark på egen tomt finns. 
Det möjliggör också för olika typer av lek och aktivitet på egen gård. 

Två ytor för fördröjning av gatudagvatten (fördröjning) möjliggörs genom parkmark (PARK) i 
den norra delen av planområdet samt naturmark (NATUR) inom den södra delen av planområdet. 
Naturmarken i söder möjliggör även för gående att nå ut till skogen mellan husen. 

Offentlig och kommersiell service
I norra delen av Väse finns grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Här finns även en kommu-
nal förskola samt ett föräldrakooperativ som bedriver förskola. En fritidsgård finns som drivs av en 
förening tillsammans med kommunen. Intill skolans lokaler finns Väse bibliotek. Även ett service-
hus ligger i norra delen av Väse. 

På norra sidan om E18 ligger VäseRasta som är en av kommunens större rastplatser för yrkestrafik, 
men också tätortens servicepunkt med en mindre livsmedelsbutik, drivmedelsförsäljning, ombud 
för DHL, Postnord och Schenker. I centrala Väse, strax norr om järnvägen, i den före detta matbu-
tikens lokaler finns en restaurang, Rävens bistro. 

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Planområdet har ett läge med närhet till kollektivtrafik med tåg, cirka 800 meter söder om tågstaio-
nen. Tåg går både in till centrala Karlstad och till Kristinehamn/Degerfors. Restiden mellan Väse 
station och Karlstads centrum alternativt Kristinehamn är cirka 15 minuter.

Planområdet ligger cirka 500 meter från busshållplatsen vid f.d. ”Vattenfabriken” intill tågstationen 
och 1,5 kilometer från hållplatsen vid E18. Värmlandstrafiks busslinjer 501 och 500 trafikerar Väse 
och restiden är ungefär 45 respektive 30 minuter med buss till Karlstads centrum. Nattbuss går 
också från centrum till Väse, linje 560.

Gång- och cykeltrafik
Det finns inga gång- och cykelvägar som ansluter till planområdet idag. Trottoar och cykelbana 
vid Storgatan finns från korsningen Storgatan/Arnövägen och vidare norrut, cirka 550 meter från 
planområdet. 

I det pågående detaljplanearbetet för del av Helgetorp 1:1 planeras en bro för gång och cykel över 
diket bakom gamla skolan, för vidare anslutning mot villagatorna söder om järnvägen. Bron nås via 
lokalgata med blandtrafik samt gångväg i parkmark. 

Planförslag
Inom planområdet föreslås inga separata gång- och cykelvägar, utan alla trafikslag samsas i bland-
trafik längs lokalgatorna. För att nå Väse centrum kan gående och cyklister antingen färdas längs 
Storgatan alternativt via den planerade kopplingen i intilliggande planen över Fläskbäcken. 

Möjlighet att ta sig ut till skogsområdet söder om planområdet skapas genom naturmark (NATUR) 
mellan bostadstomterna. 
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Biltrafik och gatumiljö
Planområdet nås via Storgatan som leder genom Väse tätort. Storgatan fram till de norra delarna 
av planområdet är allmän gata med kommunen som väghållare. Storgatan (vägbanan) är cirka 7,5 
meter bred fram till planområdet och korsningen med Tällegatan. Efter korsningen och vidare förbi 
planområdet smalnar Storgatan av till att vara cirka 5 meter bred. Belysning finns fram till de norra 
delarna av planområdet (vid de befintliga bostäderna). Trafikmängden bedöms vara relativt låg förbi 
planområdet. 

Storgatan övergår längre söderut till en enskild väg förbi den södra delen av fastigheten. Den en-
skilda vägen delar sig i två mindre vägar, där den ena leder ner mot sommarstugeområdet Strandvik 
i Kristinehamns kommun (Kristinehamn Lundsholm GA:1) och den andra leder mot badplatsen 
vid Björkvik, Vänern (Karlstad Hultsberg GA:1). Den senare innehar också driftsbidrag för enskilda 
vägar. Sommarstugeområdet Strandvik kan även nås via Ölme i Kristinehamns kommun. 

I direkt anslutning norr om planområdet (mellan gamla skolan och planområdet) finns en enskild 
väg som delvis föreslås planläggas som allmän plats, gata, i det pågående planarbetet för del av Hel-
getorp 1:1. Delar av sträckningen på den befintliga vägen ligger inom nu aktuellt planområdet, men 
föreslås i en ny sträckning inom planen för del av Helgetorp 1:1 (Karlstad Bottenvik GA:2). Vägen 
har idag statligt driftsbidrag. 

I gällande detaljplan (Stadsplan samt upphävan-
de av del av byggnadsplan för Hammar 1:32, 
Bottenvik 1:13 m fl, 1984) vid de befintliga 
bostadshusen längs Storgatan ligger ett utfarts-
förbud mot korsningen Tällegatan-Storgatan, 
från bostadstomten söder om korsningen. 
Fastigheten är idag obebyggd. 

Gällande detaljplan med utfartsförbud mot korsningen 
(ofyllda cirklar i kartbilden). 

Planförslag
Gatorna inom planområdet föreslås bli allmän plats, gata (GATA) med kommunalt huvudmanna-
skap. Storgatans förlängning och gatan i väst-östlig riktning (i planområdets södra del) föreslås bli 
11 meter bred inklusive vägdiken på vardera sida, dvs 2,5 meter dike + 6 meter vägbana + 2,5 dike. 
Denna gata kan fungera som ny genomfart för de boende längre in längs den befintliga grusvägen 
i öster (Karlstad Bottenvik GA:2). Gatan i mitten av planområdet föreslås bli en mindre lokalgata, 
nio meter bred med enkelsidigt vägdike, 6 meter vägbana + 3 meter dike.

Genom att Storgatan föreslås planläggas från korsningen Tällegatan-Storgatan och söderut, så 
släcks det befintliga utfartsförbudet mot korsningen ut. Utfartsförbudet bedöms inte vara nödvän-
digt då in- och utfarter redan sker från befintliga villatomter samt kommer ske från de nya före-
slagna tomterna.
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Den befintliga grusvägen mellan de pågående 
planärendena för Bottenvik 1:29 och Helgetorp 
1:1 ligger till största del utanför nu aktuellt 
planområde. Kurvan i planområdets nordöstra 
hörn föreslås göras om till en korsning utan-
för planområdet, marken föreslås istället för 
bostadsändamål (B) samt parkmark (PARK). 
Planförslaget innebär att sträckan fram till all-
män gata kortas för den enskilda vägen, vilket 
kan påverka det statliga driftbidraget. En förut-
sättning för bidraget är att den enskilda vägen 
ska vara cirka en kilometer. Sträckan med 
bidrag verkar idag sluta vid kommungränsen 
och kan behöva förlängas in i Kristinehamns 
kommun för att uppnå en kilometer. Vägen 
ligger utanför kommunens väghållningsom-
råde. Trafikverket beslutar om vägen uppfyller 
bidragsförutsättningarna. 

Bil- och cykelparkering sker inom den egna 
fastigheten. 

Planområdet markerat med gul linje. Grön yta är 
isälvssediment och den bruna ytan i mitten är kärrtorv. 
Översiktlig jordartskarta (SGU). 

Geotekniska (och hydrologiska) förhållanden
Marken inom planområdet består enligt den 
översiktliga jordartskartan (SGU) mestadels av 
isälvssediment samt en mindre yta av kärrtorv. 
Området är flackt, med mycket små höjdskill-
nader. I den sydvästra delen av fastigheten 
finns en lågpunkt (utanför planområdet) dit 
befintliga diken leder och en trumma under 
Storgatan leder bort vattnet. 

Den befintliga grusvägens sträckning ändras.

Sträckan fram till allmän gata förkortas. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger utanför kommunens allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA). 
Befintlig ledning för vatten finns i Fridhemsgatan och ledningar för spillvatten finns i Tällegatan. 
Planområdet för del av Helgetorp 1:1 planeras att anslutas till dessa ledningar och den befintliga 
ledningen i Tällegatan från reningsverket planeras att bytas ut. 

Planförslag
Kommunen avser att utöka verksamhetsområdet för VA till att även omfatta detta planområde. Nya 
ledningar planeras att anläggas under de allmänna gatorna för anslutning till de nya bostöderna. Pla-
nområdet planeras att anslutas till vatten via det nya området för del av Helgetorp 1:1 (Fridhemsga-
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tan) och till spillvatten vid korsningen Tällegatan-Storgatan. 

Dagvatten och skyfall
Planområdet ligger utanför kommunens allmänna verksamhetsområde för dagvatten och marken 
består av skogsmark. Området är instängt mellan de båda vägarna och ingen tillrinning sker utifrån. 
Avrinning sker i sydvästlig riktning och vattnet samlas i den naturliga lågpunkten i sydvästra delen 
av fastigheten (söder om planområdet) innan del leds i en trumma under Storgatan och vidare mot 
Fläskbäcken och Vänern. 

Planförslag
Dagvattenutredningen (Ramböll, 2022-11-25) för området syftar till att undersöka hur dagvattnet 
kan tas om hand vid 10-årsregn (med 10 minuters varaktighet och med klimatfaktor 1,25) samt 
vid skyfall. Avvattningen av det aktuella planområdet samt intilliggande planen för Helgetorp 1:1 
bedöms inte påverka varandra. Det bedöms inte heller finnas några hinder för att kommunens all-
männa verksamhetsområde för dagvatten utökas så att planområdet inkluderas. 

Grundvattennivåerna i området är höga (se vidare under rubriken Störningar, hälsa och säkerhet 
nedan). Grundvattennivåerna påverkas av topografi, markens genomsläpplighet, närliggande vat-
tendrag, kringliggande förekomst av lera mm. 

Dränering från husen samt takavvattningen föreslås anslutas med självfall via dagvattenservis till 
dagvattenledning i gatan, utan fördröjning. Anledningen till detta är att anslutning av takavvatt-
ning till dagvattenledning i gatan och fördröjning av takdagvatten gemensamt blir svårt på grund 
av områdets topografi, där ledningarna hamnar på mer än två meters djup på grund av självfall. Att 
leda takdagvatten via ledning till fördröjningsmagasin ovan grundvattenytan, som ligger ca en meter 
under markytan, kräver att dagvattensystemet tillåts dämmas upp för att få ut dagvatten till magasi-
net med stora risker att vatten trycks tillbaka mot husdräneringen. För att minska det momentana 
dagvattenflödet från den enskilda fastigheten och minska dagvattenledningens storlek får istället 
endast 20% av fastighetsarean hårdgöras (b2), vilket inkluderar byggnadernas upptag på marken, 
asfaltering och plattläggning. För att säkerställa att markens genomsläpplighet inte försämras finns 
även bestämmelse om ändrad lovplikt, dvs marklov krävs även för markåtgärder som kan försäm-
ra markens genomsläpplighet. 

Enligt förslaget hanteras gatudagvattnet i öppna diken. En grov uppskattning av gatornas lutning 
har gjorts och utifrån det har två fördröjningsdammar för fördröjning av gatudagvattnet placerats 
inom området (fördröjning), varav den norra behöver rymma 27 m3 och den södra 33 m3. Fördröj-
ningsdammarnas huvudfunktion är att fördröja vattnet vid höga flöden i samband med större ne-
derbörd. Efter fördröjning ansluts gatudagvattet till dagvattenledning i gatan. Under långa perioder 
kommer fördröjningsytorna vara helt torra. De behöver därför utformas så att det blir ett tilltalande 
inslag i landskapsbilden även under torrperioder. Magasinbotten ska ligga över högsta grundvatten-
nivån. 

För att undvika en sänkning av grundvattennivån i området, som kan ge upphov till sättningar, kan 
strömningsavskärande fyllning i VA-ledningsgraven behöva anläggas. Markens geohydrologiska 
egenskaper behöver utredas vidare under planarbetet. 

Dagvattenledningen från området får ett utlopp i Fläskbäcken, nära reningsverket. Bäcken har slam-
mat igen nedströms och är i behov av att rensas. Om bäcken ska kunna ta emot ökade dagvattenflö-
den så behöver den rensas innan dagvattenledning från området tas i drift. 
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I förslaget är marken inte höjdsatt. Vid ett genomförande får inga instängda områden skapas. Ga-
torna ska kunna fungera som skyfallsleder vid extrema regn. Det innebär att de centrala delarna av 
området kan behöva fyllas ut. Höjdsättning av området behöver studeras mer i detalj inför gransk-
ningsskedet av detaljplanen. Vid ett skyfall blir den naturliga lågpunkten söder om planområdet 
översvämmad och breder ut sig. Befintlig trumma under Storgatan som idag avvattnar planområdet 
är underdimensionerad och behöver bytas till en större dimension. Alternativt måste fastigheterna 
närmast lågpunkten höjdsättas för att inte riskera att bli översvämmade vid ett extremt regn. 

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i 
förbindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,1 meter över gatans nivå utan-
för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan 
komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. 

Avfall
Renhållningsfordon kan angöra områden via de nya gatorna inom området. Avfallsutrymmen och 
behållare måste vara lättillgängliga och placeras så att backning kan undvikas. 

El, tele och fiber
Både luftburna och markförlagda ledningar finns inom planområdet. Dessa ägs av Skanova, Ellevio 
och Karlstads El- och stadsnät. Exploateringen innebär att ledningar måste flyttas. 

Energi
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt att 
underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, pla-
cering och skuggning. Solceller kan anordnas på tak med bra lägen mot söder och laddinfrastruktur 
för elbilsladdning behöver beaktas vid byggnation. Gemensamma systemlösningar för el och värme 
är en möjlighet, vilket kan vara fördelaktigt gällande energieffektivitet, klimatpåverkan och eknomi. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Markföroreningar och grundvatten
Inom planområdet finns ingen sedan tidigare känd markanvändning som ger anledning att miss-
tänka att föroreningar finns. 

Sydost om planområdet finns en äldre sandtäkt som började användas som deponi under tidigt 
1950-tal. Den kommunala tippen stängdes i början av 1970-talet (eventuellt tidigare), men illegal 
dumpning av grovavfall, bygg- och rivningsavfall, hushållsavfall och bilskrot/bilvrak fortsatte. 
Fyllnadsmassor från vägverket ska ha använts för att fylla igen sandtagen under 1980-talet. Idag är 
området där den gamla tippen låg, sydvästra delen av gropen, igenväxt och iordningsställd. Sam-
mantaget bedöms deponin hamna i riskklass 2 (stor risk), enligt rapporten Inventering och risk-
klassning av nedlagda deponier i Karlstads kommun (Karlstads kommun, 2015-08-14). Den f  d 
deponin har i rapporten bedömts ha stor tillgänglighet (människor vistas på området sporadiskt) 
i och med sin närhet till bostäder. Närmsta bostad ligger idag ca 120 meter från deponigränsen i 
nordöstlig riktning. 

Planförslag
Med anledning av den f  d deponin samt områdets höga grundvattennivåer har en grundvatten-
utredning genomförts (Ramböll, 2022-05-31). Syftet med utredningen var att få information om 
grundvattnets strömningsriktning samt eventuell förekomst av förorening i grundvattnet. Tre 
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grundvattenrör installerades inom planområdet 
samt det intilliggande planområdet för del av 
Helgetorp 1:1. Grundvattennivåerna varierade 
för de tre punkterna mellan 0,51-0,89 meter 
under markytan vid provtagningstillfället. 

Enligt uppmätta grundvattennivåer verkar 
grundvattenströmningen vara åt väst/sydväst, 
men avståndet mellan rören gör att det inte 
säkert går att säga en grundvattenriktning då 
lokala variationer kan förekomma. Utförd 
utredning visar inga tecken på stor påverkan 
på grundvattnet från före detta deponin. PFAS 
har uppmätts i två av de tre grundvattenrören, 
uppmätta halter understiger miljökvalitetsnor-
men med god marginal. Förekomst av PFAS 
kan komma från deponin, men kan också ha 
andra källor då PFAS är utbrett i samhället. 

Närmsta föreslagna bostad inom planområ-
det ligger på ca 170 meters avstånd från f  d 
deponin (dvs på ett längre avstånd än befintliga 
bostäder). Eftersom grundvattnet ligger högt 
så medger inte planförslaget grundläggning 
med källare (b1).

Vattnet är surt och har en låg buffringsförmåga (alkalinitet). Det tros bero på markens geokemiska 
egenskaper (t ex sur berggrund) eller på att grundvattenrören är placerade i barrskog där garvsyra 
från barren kan bidra till försurning. 

Skottbuller
En mindre skjutbana ligger ca 440 meter söder om planområdet. Banan ligger så att man skjuter 
från norr mot söder, i riktning bort från planområdet. År 2019 sköts cirka 5000 skott på banan, 
vilket är gränsen för anmälningsplikt, men antalet skott har minskat de senaste åren på grund av 
pandemin. Tidigare klagomål på ljudstörningar kom till miljöförvaltningen efter det att skog runt-
omkring banan avverkats. Föreningen satte då upp en kur kring skjutplatsen för att minska buller-
nivåerna och sedan dess har inga klagomål kommit in. Befintliga bostäder ligger ca 300 meter från 
skjutbanan (dvs närmare än nu föreslagna bostäder). 

Luft och lukt
De föreslagna bostäderna ligger som närmast cirka 250 meter från det befintliga avloppsreningsver-
ket i Väse (dock hamnar tomtmarken närmare). I Boverkets allmänna råd finns rekommendationen 
om ett avstånd som överstiger 300 meter mellan avloppsreningsverk och bostad. Mellan reningsver-
ket och planområdet ligger dock redan befintliga bostäder. 

Planområdet ligger i utkanten av Väse tätort intill större skogsområden. Påverkan på luftkvaliteten 
lokalt från den trafik som alstras av den nya bostadsbebyggelsen i området bedöms därför som 
liten. Värdena bedöms understiga miljökvalitetsnormen. 

Förvaring av kemiska produkter
Cirka 200 meter från planområdet i nordväst ligger Swedish DLA Agro AB med försäljning av 

Planområdets läge i förhållande till f  d deponin (orange 
markering), sandtaget (täta nivåkurvor norr om depo-
nin) samt de tre provpunkterna för grundvatten (gröna 
cirklar). 
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kemiska produkter. Produkterna (medel för bekämpning av skadedjur) kräver tillstånd men bedöms 
inte innebära någon särskild risk för närboende då det endast handlar om små mängder. 

MKN vatten
Vattenförekomsten Vänern - Bottenviken, Lunnerviken är recipient för dagvattenavrinningen inom 
planområdet. Recipienten har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Påverkanskällor är bland annat utsläpp från jordbruk, enskilda avlopp samt vattenkraft. Tillförlit-
ligheten i statusklassningen är låg/information saknas vilket innebär att riskbedömningen om god 
status kan nås är osäker. Vattenförekomsten har en tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt omöjligt på 
grund av kunskapsbrist. 

Planförslaget innebär inte ytterligare utsläpp från jordbruk, enskilda avlopp eller vattenkraft. 
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt. Även vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda beskrivs.

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning, lantmäteriförrättningar
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upphandling, projektering och utbyggnad av all-
män plats. Upprätta anslutningspunkter för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Upprätta exploaterings-
avtal. 

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Exploatör Exploatering inom kvartersmark. 

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och exploatör. Exploateringsavtal 
ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan antagande av planen. Beskrivet nedan i 
styckena Fastighetsrättsliga åtgärder, Ekonomiska frågor och Tekniska frågor är exempel på sådant 
som kommer att ingå i exploateringsavtalet. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats (GATA , PARK och NATUR) inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av dessa områden. 
Kommunen ansvarar också för utbyggnad och framtida drift av vatten-, spill- och dagvattenledning-
ar inom det kommunala verksamhetsområdet. 

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning 
för den mark som kommunen behöver förvärva för allmän plats. Exploatören ansöker om lantmä-
teriförrättning för de åtgärder som är nödvändiga för genomförande inom kvartersmark. 

Nya bostadsfastigheter styckas av med minsta fastighetsstorlek om 1300 kvm (d1), 1800 kvm (d2) 
samt 2000 kvm (d3). 

Ett område av Bottenvik 1:29, ett område av Bottenvik 1:27, ett område av Bottenvik 1:10 samt 
ett område av samfälligheten Karlstad Bottenvik S:1 regleras till Bottenvik 1:41 (allmän plats för 
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GATA, PARK och NATUR). 

Fastigheten Bottenvik 1:26 regleras till Bottenvik 1:29 alternativt nybildad fastighet för bostadsända-
mål. 

Ett område av Bottenvik 1:10 regleras till Bottenvik 1:29 alternativt nybildad fastighet för bostads-
ändamål. 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Det finns inga ledningsrätter i området. 

Gemensamhetsanläggning Karlstad Bottenvik GA:2 för den befintliga grusvägen i nordost behö-
ver omprövas. Den sträckning av gemensamhetsanläggningen som ligger inom planområdet ska 
tas bort. Inom planförslag för del av Helgetorp 1:1 föreslsås en delvis ny sträckning av vägen samt 
att delar av vägen övergår till allmän gata. För den kvarvarande grusvägen finns fortsatt behov av 
gemensamhetsanläggning. Kommunen ansöker om omprövning för allmän plats (utanför planom-
rådet), om det inte har genomförts så ansöker exploatören om omprövning för exploatering inom 
kvartersmark. 

Officialservituten (utfartsservitut) 17-K-214.1 och 17-VÄE-843.1 vid den befintliga grusvägen ska 
tas bort inom planområdet. Utfartsservituten behöver dock fortsätta att gälla för kvarvarande del av 

Karlstad Bottenvik 
GA:2 samt official-
servituten 17-K-214.1 
och 17-VÄE-843.1 
ska tas bort inom pla-
nområdet, rosa yta.

Ett område av Bot-
tenvik 1:10 regleras 
till Bottenvik 1:29 
(alternativt ny fastighet 
för bostadsändamål), 
blå yta. 

Ett område av Bot-
tenvik 1:10 regleras 
till Bottenvik 1:41 
(allmän plats), mörk-
blå yta. 

Bottenvik 1:26 
regleras till Bottenvik 
1:29 (alternativt ny 
fastighet för bostads-
ändamål), orange yta. 

Ett område av Bot-
tenvik 1:27 regleras 
till Bottenvik 1:41 
(allmän plats), svart 
yta.

Ett område av 
samfälligheten Karl-
stad Bottenvik S:1 
regleras till Bottenvik 
1:41 (allmän plats), 
röd yta. 

Ett område av Bot-
tenvik 1:29 regleras 
till Bottenvik 1:41 
(allmän plats), grön 
yta.

Illustrationen visar behov av fastighetsbildning och lantmäteri-
förättningar inom planområdet. Inom de gula ytorna finns behov 
av ny fastighetsbildning för bostadsändamål. 
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grusvägen (utanför planområdet). Kommunen ansöker om ändring av officialservituten för allmän 
plats (utanför planområdet), om det inte har genomförts så ansöker exploatören om ändring inom 
kvartersmark.  

Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnaden av allmän plats (gata, natur och dagvattenanläggningar) inom planområdet som 
kommunen ansvarar för ska bekostas av exploatören. Exploatören ska även bidra till utbyggnad av 
allmän plats utanför planområdet:
- infartsväg norr om planområdet, som ingår i förslag till detaljplan för del av Helgetorp 1:1
- gång- och cykelanslutning norr om planområdet, som ingår i förslag till detaljplan för del av Hel-
getorp 1:1

Utöver det bekostar exploatören utbyggnaden inom kvartersmark samt därtill nödvändiga utred-
ningar. Exploatören ansvarar också för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under 
rubriken tekniska frågor.

Statligt bidrag enskilda vägar
Den enskilda vägen (grusvägen) i nordöstra delen av planområdet har idag statligt bidrag för un-
derhåll av vägen. Vägens sträcka fram till allmän gata kommer att förkortas genom planförslaget.  
Travikverket beslutar om bidragsförustättningarna uppfylls för det statliga driftbidraget. 

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Tekniska åtgärder
Uppvärmning
Bebyggelsen värms med enskilda anläggningar. 

Karlstads Energi har inte fjärrvärmeledningar i Väse. Det finns ett lokalt fjärrvärmenät utbyggt i 
norra delen av Väse (Värmlands Bioenergi AB) men ledning finns inte framdragen till planområdet. 
Exploatören ansvarar och bekostar en eventuell anslutning till det lokala fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Befintliga ledningar (både luftburna och markförlagda) inom området behöver flyttas. Exploatören 
bekostar detta. 

VSD- ledningar
Kommunen avser att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) till att 
omfatta planområdet. Ledningar kommer att byggas ut i gatunätet för de allmänna gatorna inom 
området. Anslutning till spillvatten och dagvatten kommer finnas vid korsningen Tällegatan-Storga-
tan. Anslutning till vatten kommer finnas vid Fridhemsgatan, via planområdet för del av Helgetorp 
1:1. Exploatören bekostar anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvatten och skyfall
Fördröjningsdammar ska anläggas inom park- respektive naturmark för gatudagvattnet. Längs 
gatorna ska också diken anäggas. 



22

För att undvika sänkning av grundvattennivån kan strömningsavskärande fyllning i VA-ledningsgrav 
anläggas. 

Befintlig trumma under Storgatan (vid lågpunkten söder om planområdet) behöver bytas till en 
större dimension alternativt måste de föreslagna fastigheterna närmast lågpunkten höjdsättas för att 
undivka att bli översvämmade vid extremregn. 

Fläskbäcken behöver rensas innan dagvattenledning tas i drift. 

Parkering
Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten.

Markföroreningar
Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom planområdet. Detta enligt 
tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens krav. 

Om markföroreningar påträffas, till exempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt-
ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då utföra/komplettera mark-
föroreningsundersökning och sanering om det behövs.

Invasiva främmande arter
Endast massor utan känd förekomst av invasiva arter bör användas vid genomförandet av planen, 
med avsikten att undvika spridning av sådana arter. 
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Miljökonsekvenser
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormen anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer 
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta planarbete. Planen anses inte medverka till att miljökvali-
tetsnormerna överskrids.  

Dagvatten och skyfall
Dagvattenledningen planeras med en utsläppspunkt i Fläskbäcken intill reningsverket väster om 
planområdet. Det ökade flödet av dagvatten kommer att påverka bäcken, som behöver rensas innan 
dagvattenledningen tas i drift. Rening av gatudagvattnet har skett genom infiltration och fördröjning 
inom planområdet. Dagvattnet från hustaken bedöms inte medföra ett behov av rening. Planförsla-
get innebär inte ytterligare utsläpp från jordbruk, enskilda avlopp eller vattenkraft, som är påver-
kanskällor för miljökvalitetsnormerna för recipienten. 

Marken i de centrala delarna av området behöver fyllas ut för att inte instängda områden ska skapas. 
Höjdsättning av mark och/eller grundläggning kan behöva ses över innan granskningsskedet. 

Grundvatten
En eventuell sänkning av grundvattennivåerna vid ett genomförande av planen kan orsaka sätt-
ningar på befintliga byggnader alternativt påverka strömningsriktningen för grundvattnet. Markens 
geohydrologiska egenskaper behöver utredas vidare under planarbetet. 

Markföroreningar
Den f  d deponin ligger utanför aktuellt planområde och knappt 200 meter från närmsta föreslagna 
bostadsfastighet, vilket är ett längre avstånd än till befintliga bostäder. Redan idag görs bedömning-
en att människor vistas sporadiskt på platsen, planförslaget innebär dock fler människor som rör sig 
i närområdet och risk att fler människor vistas på platsen. 

Naturvärden
Eftersom det inte har identiferats några naturvärdesobjekt, skogliga naturvärdesarter eller generella 
biotopskydd i samband med naturvärdesinventeringen så bedöms förslaget innebära små konskev-
neser för naturvärden. 

Spillkråka och björktrast är båda upptagna i den svenska rödlistan som nära hotad, NT, men ef-
tersom det finns lämpliga livsmiljöer i direkt anslutning till inventeringsområdet blir den samlade 
bedömningen att den planerade exploateringen inte kommer att påverka arternas bevarandestatus 
regionalt eller nationellt. Även om levnadsmiljöer lokalt försvinner så kan de olika arterna med 
största sannolikhet etablera nya revir i de omgivande skogarna. 

Planförslaget innebär fler blommande trädgårdar vilket kan utgöra potentiella födosöksområden 
och på så vis vara ett positivt tillskott i den sekundära spridningskorridoren för vildbin. 

Stadsbild
Planförslaget innebär att Väse tätort växer söderut längs Storgatan. Karaktären med stora trädgår-
dar och villor i en till två våningar med träfasad smälter väl in i den befintliga karaktären. 
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Sociala konsekvenser
Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder med närhet till Väse tätort och närhet till rekreation 
i form av både Vänern och större skogsområden. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i form 
av småhus. Fler boende i Väse, ett större befolkningsunderlag, kan bidra till ökad service på orten 
(exempelvis livsmedelsbutik eller ett ökat utbud av fritdisaktiviteter). Fler boende i närområdet kan 
även bidra till en ökad upplevelse av trygghet, eftersom fler boende innebär fler människor som är i 
rörelse under olika tider av dygnet. Gatubelysning finns längs Storgatan. 

De relativt korta avstånden till busshållplats, järnvägsstation samt Väse centrum medför att det är 
möjligt att gå, cykla eller åka kollektivt för att arbetspendela eller uträtta ärenden. Tillgången till bra 
kommunikationer och korta avstånd skapar goda förutsättningar för både män och kvinnor att få 
ett fungerande vardagsliv. 

Barnkonsekvenser
Fler boende och fler barn i området ökar behovet av platser inom förskola och skola. I det pågå-
ende planarbetet för del av Helgetorp 1:1 (intill det aktuella planområdet) planeras för möjligheten 
att uppföra en förskola. Planuppdrag finns även för fastigheten Hammar 1:48, norr om detaljplanen 
för del av Helgetorp 1:1. Marken ägs av kommunen och skulle kunna prövas för bostäder, en fram-
tida förskola och/eller annan kommunal service. 

Busshållplats, järnvägsstationen, skola och idrottsplats finns inom relativt korta avstånd. Dock är 
det en sträcka på cirka 500 meter längs Storgatan som saknar trottoar eller cykelbana. Möjlighet att 
röra sig längs mindre villagator skapas genom pågående arbetet med detaljplan för del av Helgetorp 
1:1. Om denna gc-sträcka, inklusive bro över Fläskbäcken, inte kommer till stånd innebär det att 
barn och andra oskyddade trafikanter förflyttar sig längs Storgatan. Trafikmängden längs Storgatan i 
detta läge bedöms vara relativt låg och det finns redan idag bostäder med anslutning mot Storgatan. 

Fler barn i området ökar behovet av ytor för lek. Förutom intilliggande skogsmiljöer, närhet till 
befintliga anläggningar samt Vänern finns goda möjligheter att skapa lekytor inom de egna fastighe-
terna. Fastigheterna är stora och möjliggör både för ordnade aktiviteter samt sparandet av natur-
mark för de mindre barnen. Ett varierat utbud av upplevelsevärden för barn och ungdomar finns 
inom tätorten med omnejd. Flera idrottsföreningar finns inom tätorten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget medför utgifter för kommunen i samband med utbyggnad och löpande driftskostna-
der av vägar, dagvattendammar samt VA-system. Genomförs planförslaget tillsammans med plan-
förslaget för del av Helgetorp 1:1 fullt ut, så innebär det troligtvis att den nuvarande kapaciteten för 
det kommunala VA-systemet i södra delen av Väse tätort kommer att ha nåtts. För att tätorten ska 
kunna växa ytterligare behövs troligtvis en större framtida VA-utbyggnad. Exploateringen innebär 
inkomster för kommunen i form av VA-avgifter. 

Fler bostäder innebär sannolikt att det uppstår ett behov av fler skol- och förskoleplatser i Väse (i 
kombination med intilliggande detaljplan). Det nu aktuella planförslaget innebär dock en relativt 
begränsad exploatering. Nya bostäder inom tätorten kan bidra till en inflytt alternativt att flyttkedjor 
skapas inom orten. 

Om det statliga driftsbidraget på den enskilda vägen (befintlig grusväg) skulle dras in med anledning 
av planförslaget så innebär det ekonomiska konsekvenser för de boende längs vägen. 





Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
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