
Anteckningar samrådsmöte norra Dingelsundet 220907 

Plats: Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovens gata 

Närvarande: Från stadsbyggnadsförvaltningen, Kerstin Berg och Åsa Lundgren. Från teknik- och 
fastighetsförvaltningen, Elina Andersson. Boende/fastighetsägare i området enligt närvarolista  

Frågor som ställdes under mötet är i röd text, svaren följer i röd kursiv text. 

 

Mötet inleds med kort presentation från Kerstin Berg. Syftet med mötet är att förstå förslaget så att 
man senare kan lämna skriftliga synpunkter. Fråga alltså så mycket som möjligt, det är viktigare med 
frågor än synpunkter denna gång.  

Kerstin berättar om bakgrunden till planen. Det har varit många förfrågningar om avstyckningar och 
ersättning av fritidshus och stadsbyggnadsnämnden vill därför ha ett underlag för att fatta beslut 
vid förfrågningar - vad och hur man ska få bygga inom området. 
Detaljplaner för bostadsbyggande har tidigare upprättats i både södra, östra och västra Dingelsundet 
samt Knappstad (Margårdsängarna) norr om planområdet. Underlag till dem och detaljplanen för 
norra, är ”Fördjupad översiktsplan för Dingelsundet och del av Knappstad” (FÖP:en) 
antagen av kommunfullmäktige 2014 (Den finns på hemsidan under Norra Dingelsundet). 
 
Det kom väl ett PM förra året? Det är tjänsteskrivelsen inför uppdraget, baserat på FÖP:en 

Var är planen för Västra? Den är överklagad och har inte vunnit laga kraft, därför är den inte med på 
kartan som visas 

GC-vägen från Skoghallsvägen och ned? Den är med i detaljplan för Dingelsundsvägen, en separat 
plan. 

Syftet med planläggningen är att enligt FÖP:ens inriktning, möjliggöra att den fortsatta utvecklingen av 
området läggs fast med juridiskt gällande bestämmelser: 

• fritidsbebyggelse ska kunna omvandlas till permanentbostäder 
• ytterligare ett antal bostäder ska kunna byggas 
• kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska bevaras och skyddas 
• värdefull naturmark ska bevaras - värde för bland 

annat spridningsvägar för fladdermöss och andra arter 
• karaktären av ”lantlig bebyggelse” ska bibehållas 

 

Det här med fladdermöss, vet man hur mycket fladdermöss det finns? Nej, vi kommer tillbaka till det 
senare 

Vad är en detaljplan, varför görs den:  
För att få en rättssäker och enhetlig hantering av ansökningar/förfrågningar i området. 
Bestämmelserna på plankartan är juridiskt bindande. 
Allt som regleras i detaljplanen ska man även hantera i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov – 
även om området inte är planlagt. En detaljplan innebär att alla ansökningar i området behandlas 
likvärdigt – oavsett vem som handlägger dem. Man vet vad som gäller och har klarat ut olika 
hänsyn och avvägningar. 
 



Minimikravet enligt PBL, är att planen ska visa vad som är allmän plats, vad som är kvartersmark och 
vad som är vattenområde (PBL 4:5- ). I planen ska bestämmas användning av kvartersmark och 
vattenområden, och av allmän plats (natur, park, gata) som kommunen är huvudman för (PBL 4:5) 
En plan får inte reglera mer än vad som är behövs för att uppnå planens syfte. 
 
Även om detaljplanen inte har vunnit laga kraft? Nej om detaljplanen inte har vunnit laga kraft än utan 
är ”i processen”, då läggs sannolikt bygglovet på vänt (anståndsbeslut). 
 
Kerstin går igenom förslaget. Plankartan – användningen 

Naturmark 
- allmänt resp enskilt huvudmannaskap) 
 
Kvartersmark  
- odling och djurhållning 
- bostäder 
- tekniska anläggningar 
 
Vägar (gatumark) 
- enskilt huvudmannaskap 
- Burmavägen ingår inte i planen 
 
Vattenområde 
- öppet vattenområde 
- vattenområde för bryggor 
 

Hur bestäms vad som är naturmark eller inte? Det bestämmer vi i planen, det är avvägningar kring till 
exempel natur- eller rekreationsvärden, hur marken används och skötselansvar osv. 

De olika gränserna på kartan visar vad som gäller inom varje ”avgränsning”. Men den administrativa 
gränsen är lite annorlunda för den delar inte på ett egenskapsområde (administrativa gränsen är den 
som har en korsande linje på sig också) 

Naturmark eller kvartersmark odling…. Vi valde kvartersmark för att markägaren ska ha rådighet över 
marken. 

Det ser ut som ni haft lite roligt med prickarna? Det finns skäl att prickarna sitter där de sitter. 

Vad är Natur1? Det är enskilt huvudmannaskap (till skillnad från kommunalt). Då kan en 
gemensamhetsanläggning ta hand om skötseln där.  

Natur1 får inte det bli odlingsmark? Jo det skulle kunna vara betesmark t ex, och vi har funderat lite 
fram och tillbaka. Skillnaden på allmän plats och kvartersmark är att är det allmän plats ska det vara 
allmänt tillgängligt att vistas där 

Målsättningen kommer från kommunens sida med öppna landskap, jag tycker det är tveksamt att 
markägaren ska stå för det, borde det inte vara i samarbete med kommunen? Det är väl alltid 
markägaren som har skyldighet att ta hand om sin mark, men skriv in den synpunkten! 

Innebär Natur1 att man inte kan hägna in det? Ja, man ska kunna komma fram på stigen 

Dra isåfall L-marken upp till stigen, så man kan ha betesdjur upp dit, det är lättare att hålla öppet då. 
Skriv in den synpunkten! 



Tomterna har reglerats i förslaget till att de måste vara minst 1500 kvm (d). Relativt stora för att 
behålla känslan av ”bebyggelse på landet”. De flesta befintliga fastigheter kan inte delas. Några 
fastigheter är mindre sedan tidigare, de har fått särskilda bestämmelser. 

Planen reglerar också hur mycket man ska få bygga och vi har haft diskussioner kring det, ska man få 
bygga tomten full osv. Byggnadsarean är kort sagt husets ”fotavtryck”, alltså husets storlek på marken. 

- för nya etableringar 1/5 av fastighetens area (huvudbyggnad + komplementbyggnad) – det blir 300 
kvm på 1500 kvm-tomter 
- för befintlig permanentbebyggelse finns inte sådan bestämmelse, istället har del av obebyggd mark 
”prickats” (får inte förses med byggnad) 
 
Bygglovsbefriade åtgärder (attefall,friggebod) kan göras - utom i strandzon (där är det krav på bygglov 
för dem (a3)  - och prick- eller korsmark som förbjuder/reglerar byggnader) 
 
(e1 resp p1) är bestämmelser om avstånd till fastighetsgräns 4,5 resp 1,5 meter 
 
Man ska ta hänsyn till topografin när man placerar sin byggnad, hårdgöring av mark begränsas 
också (står under e1), det är för att spara naturmark och begränsa dagvattenavrinning  
 
Det är också lovplikt för fällning av större träd 

Det är rivningsförbud på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (r). Även varsamhetsbestämmelser (k) 
anpassade till respektive byggnad och utökad bygglovplikt 

 
 

Ingår veranda i byggnadsarean? Oftast nej, men ibland ja - inte ett öppet trädäck, men det finns 
särskilda regler kring om verandan har tak t ex. eller både tak och väggar. Det har 
bygglovhandläggarna bäst koll på. 

Kan 20% av fastigheten skära sig med prickad mark? En del av de redan byggda fastigheterna 
överskrider 20%, så då prickade vi det som är gräsmatta 

Så prickmarken är istället för e-bestämmelse? ja, de på en del tomter  

Men man får ju söka bygglov så då borde det reglera sig själv? Prickmark betyder att man inte får 
ställa en byggnad där. Men bygglovbefriade attefallshus/friggebodar, pooler eller att hårdgöra marken 
är ok. En byggnad har väggar och tak - lite kort sagt. 

Det är förbud mot attefallhus/friggebodar i strandområdet? Nej, men det krävs bygglov för dem där, 
till skillnad från annars (ansöker man om lov så betyder det i sin tur att man kan få avslag/ eller ett ok 
på sin lovansökan förstås) 

Begränsning hårdgjord yta 10% av fastigheten (utöver tak och berg i dagen) 

Mangårdsbyggnaden Dingelsundet 2:21- Varför blev det streckprickat på den? Vi vill spara en del av 
vegetationen, det är skogsbården som ligger kvar det är skälet. Skriv om det! 

Har uppfattat ett område som bostadsmark men kanske ska vara L?  Då får markägaren be om det 

Är markägaren tillfrågad på illustrationen? Nej vi hittar på en del själv. Obs att illustrationen är en 
illustration! Det är plankartan som vinner laga kraft! 



Hur hanteras våra synpunkter? Vi får in dem, sammanställer dem i en samrådsredogörelse och 
kommenterar/bemöter den. Sen går synpunkter och bemötande med till stadsbyggnadsnämnden när 
de ska fatta beslut. Sedan skickas det justerade/omarbetade förslaget ut igen, på granskning (det 
fungerar på samma sätt som samrådet). Det är bara de som lämnat skriftliga synpunkter under 
samråd eller granskning, och inte fått dem tillgodosedda, som har rätt att överklaga sedan. 

Känslan, tar man hänsyn till den eller är det bara PBL? Vi är inte ute efter att jävlas med folk, verkligen 
inte, och kommer säkert att ha kontakt med en hel del av er och diskutera. 

Om man styckar, ligger prickmarken kvar? Ja det är lagt prickmark där för att man inte ska bygga där 
eller stycka av 

Obs! Vi kan prata separat med var och en som har funderingar om sin tomt 

Strandskyddet är upphävt inom a1 och a2? Ja olika siffra för bryggor och mark, det är kartprogrammet 
vi använder som gör att det blivit så. 

e1 gäller för de nya etableringarna 

Hus ska ligga 4,5 meter från prickmarken? Nej, räknat från fastighetsgränsen. 

För de befintliga finns ingen sån placeringsbestämmelse, varför inte där? Det är 4,5 meter generellt 
(finns även med under e1-bestämmelsen) 

På 2:XX, är det kört med attefallshus osv där? Korsmarken kan vara en fråga även där – skriv in om det 
så vi har det skriftligt! 

Bommarna på vägen? De bryr vi oss inte om, det är enskilt huvudmannaskap 

Belysning, är det förbud mot det? Nej att bestämmelsen finns med är pga fladdermössen, belysningen 
ska vara riktad. Fladdermöss är fridlysta, de har artskydd. 

Bygga nya hus är det helt ok? Det beror på, inte där det är höga naturvärden och hålträd för 
fladdermöss 

Det måste finnas fler? Vi har inte gjort fladdermusinventering eller fågelinventering men kommer 
troligtvis göra det längre fram i processen 

Fler fridlysta arter? Jo det finns säkert – alla fåglar t ex är fridlysta 

 

Strandskydd gäller 100 meter på land och ut i vattnet – kommunen får upphäva det, men Länsstyrelsen 
har sista ordet. När det är strandskydd har allmänheten rätt att röra sig i området – enligt vår 
bedömning är strandzonen vid Burmavägen redan ianspråktagen som tomtplats kring husen. Annars 
ska det finnas ett av de särskilda skälen enligt miljöbalken, för att upphäva det. 

x- bestämmelsen finns med för att alla ska kunna gå ned till Petterssonsudden 

När vet man hur det blir i de delar där strandskyddet föreslås upphävas? Länsstyrelsen är en part i 
samrådet 

Natur1, får man bygga tex en grillstuga där? Man får komplettera med det som behövs för friluftslivet. 
Inte bygga ett hus kanske, men ett vindskydd eller grillstuga skulle nog klaras igenom. Men där det är 
strandskydd kan det vara svårt att få lov pga av det. 



W2 betyder vattenområde för brygga, upphävt strandskydd. W1- en brygga per fastighet, upphävt 
strandskydd 

Brygga som saknas? Får vi rita in isåfall 

 
Buller och vibrationer från järnvägen gör att det är krav på placering av uteplats och på grundläggning 
Bostad måste också ligga på visst avstånd från kraftledningen (kors- eller prickmark) 
Det är risk för översvämning av låglänt mark: 
- Petterssonsudden - fritidshus går inte att omvandla till permanentbostäder 
- krav på golvnivå för byggnader i öster 
 

Vem bestämmer var det är Naturmark och bostadsmark? Det är vi. 

Blötmark kan pålas, det är inga problem? Våtmarksområden har höga naturvärden, och det är inte 
bara min subjektiva bedömning utan vi är fler som jobbar i det här. Det här är inte en detaljplan för att 
bygga så mycket som möjligt, utan en plan för att kunna komplettera med fler hus och att permanenta 
sina sommarstugor. 

Kraftledningsgatan? Det är för dyrt att gräva ned den. Här blir också ännu färre byggrätter än på andra 
ställen längs ledningsgatan. 

Med VA, går ni utefter vägarna? Det pågår utredning (Ramböll; LOVA-projekt) om det ska bli 
kommunalt VA eller fortsatt enskilda lösningar. Vi gör inget nytt granskningsförslag innan den 
utredningen är klar. Vi väntar in va-frågan, men tittar på de alla de andra frågorna nu i samrådet.  

Att det inte är kommunalt va, inget hinder för bygglov? Nej, inte om man kan visa att man kan ordna 
vatten i brunn och se så man inte förorenar för någon annan 

Hur ser det ut med va:t, vartåt lutar det? Vi vet inget om VA-utredningen än, de tittar på vad som ör 
lämpligt och vad det kostar så tar kommunen beslut efter det 

Fastigheten på ängen - den ligger tillräckligt högt. Kulturmiljö där också. Den tomten ligger illa. Den 
synpunkten har vi förstått! :) 

Kan man flytta den? Inte till en plats med utpekat kulturmiljövärde just där.  

Inte fler bilar förbi stallet! Skriv i yttrandet! 

 

Burmavägen har statligt driftbidrag, om vi planlägger den så försvinner det och vägföreningen får 
själva ta hand om den. Margårdsvägen uppfyller kraven (tillräckligt lång) även om den delvis är 
planlagd 

Stigen som förbinder Margårdsvägen med Norra Burmavägen försvann när fiber och el kom, så i 
praktiken har det blivit mer än en stig… Det är ni som har hand om den (det var Karlstads stadsnät som 
gjorde det). Här har det varit olyckstillbud, det körs en del, även andra som kör – Sätta upp bom?  

Bussväg i föp:en? Det var väldigt tidigt, det finns inte med nu. Den FÖP som finns är den som är 
antagen. Gångstråk närmare stranden däremot finns med. 

Vet ni när den nya utfarten blir? Det håller på att projekteras. Skoghallsvägen har kommunen och kan 
fixa med själva, Trafikverket vid järnvägen. Vi kan ta reda på mer.  



Är det räknat på ett ökat trafikflöde i projekteringen? Man har hela tiden vetat om FÖP:en 

Bedrövligt att man inte tar bättre hand om det – trafikfara bl a för barn som måste korsa 
Skoghallsvägen. Vi förstår väldigt väl din synpunkt 

 
Vad händer nu och sedan? 
Synpunkter ska lämnas senast 30 september. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse 
som redovisas för stadsbyggnadsnämnden. De kommenteras och ger underlag för förslag till 
ändringar av planen. 
 
VA-utredning pågår - den ska vara färdig innan slutligt planförslag utformas (kan ta hela hösten) 
 
SBN beslutar om granskning av slutligt planförslag 
Det bearbetade förslaget skickas då ut för yttrande (på samma sätt som samrådsförslaget) 
Yttrandena sammanställs och kommenteras och bifogas planförslaget till nämnden för antagande. 
Nämndens beslut att anta detaljplanen kan överklagas av den som är berörd och som lämnat 
synpunkter som inte tillgodosetts. 
 
Hur är det, kan man sätta upp ett växthus eller liknande nu…? Automatiskt blir det inget svar på 
bygglov under tiden detaljplanen processas. Växthus och mindre grejer är säkert ok, men nämnden kan 
neka bostadshus (anståndsbeslut, som innebär att kommunen har 2 år på sig att göra klart planen 
annars ska man ta beslut på det man hade vid frågan). Prata med Karin Manner om det gäller bygglov. 

När kan man överklaga? Om man inte senast under granskningen (alltså i nästa vända som 
detaljplanen är utställd) har lämnat ett skriftligt yttrande så kan man inte överklaga. Man ska även 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Överklaga kan man göra när planen antagits. Kom gärna med 
synpunkter under samrådet, så vi kan förbättra planförslaget! 

Samrådsredogörelse kommer med i granskningen, då ser man hur synpunkterna hanterats/motiv till 
hur synpunkterna hanterats. 

 

 

Antecknat av Åsa Lundgren (stadsbyggnadsförvaltningen) 
 


