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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:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Förslaget finns under samrådsti-
den tillgängligt på kommunens hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och i Bibliotekshuset.

Granskning: Efter bearbetning ställs planförslaget ut för granskning. Under granskningsti-
den ges ytterligare möjlighet att lämna synpunkter och påverka planförslaget. Granskningsti-
den är minst två veckor.

Antagande: Beslut att anta detaljplaner ska tas i kommunfullmäktige. Planer som inte är av 
principiell betydelse får antas av stadsbyggnadsnämnden. Denna plan bedöms kunna 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 antagandet, om beslutet inte 
överklagas.
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1 DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen för Norra Dingelsundet är att lägga fast hur området fortsatt kan utvecklas, 
genom att ge möjlighet att omvandla fritidsbebyggelse till permanentbostäder och att komplettera 
med ytterligare ett antal bostäder, samt att ge skydd åt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
säkerställa att värdefull naturmark blir kvar. Områdets karaktär av ”lantlig” bebyggelse ska samtidigt 
bevaras.

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN
2.1 Huvuddrag
Detaljplanen möjliggör omvandling eller komplettering av befintliga fritidshusfastigheter till perma-
nentbostäder genom väl tilltagna byggrätter. Planen möjliggör också för ett antal nya större villa-
tomter genom avstyckning från befintliga bostadsfastigheter samt genom avstyckning av naturmark 
från stamfastighet. I planområdets östra del ges därtill möjlighet till ett mindre antal nya rad-, par- 
eller kedjehus, dels i anslutning till pågående utbyggnad av radhus inom Margårdsängarna i norr, 
och inom två fastigheter längre söderut i området.
 
Detaljplanen säkerställer en stor andel mark inom området som naturmark och jordbruksmark för 
att fortsatt ha kvar natur- och kulturvärden kopplat till landskapet. Även vattenområde planläggs i 
syfte att reglera var bryggor får finnas.

2.2 Plandata

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Karlstads tätortsområde nära gränsen mot Hammarö 
och ca 5 kilometer från Karlstads centrum. Det omfattar drygt 60 ha (varav ca 13 ha vattenområde), 

 

Planområdets läge i staden (planområdet markerat med röd streckad linje)
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och innehåller förutom tre gårdar ett 40-tal avstyckade fastigheter bebyggda med bostäder, varav ett 
20-tal fritidshus. I övrigt består området av skogsmark i norr och öppen mark (betesmark) i söder. 
Skogsmark och öppen mark ägs till en mindre del av kommunen (fastigheterna Dingelsundet 2:11 
och 2:36 medan övriga fastigheter är privatägda.

Befintliga fritidshus ligger huvudsakligen på skogstomter, där mycket skog finns kvar, medan tomter 
för helårsbostäder huvudsakligen saknar trädvegetation.

Planområdets läge  inopm Dingelsundet (plangräns röd streckad linje)

Benämningar som används i 
planbeskrivningen. 
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Området gränsar i söder mot tillfartsvägen från Skoghallsvägen, del av Dingelsundsvägen samt 
Burmavägen och detaljplanen för Västra Dingelsundet, och i norr till Margårdsvägen och den 
nyligen upprättade planen för Knappstad 2:8 (Margårdsängarna). I väster gränsar planområdet till 
Vänern och i öster till järnvägen mellan Karlstad och Skoghall.

2.3 Avvägningar
Avvägningar mellan olika intressen har behövt göras i planen. Viktiga sådana är följande:

• Bostadsbyggande mot bevarande av kulturmiljö/kulturvärden
Omvandlingen från fritidshus till permanentbebyggelse innebär att det kulturhistoriska värdet som 
sommarstugeområde går förlorat. En avvägning har gjorts mellan att möjliggöra för större byggrät-
ter och att bevara kulturmiljön som ett fritidshusområde. Här har kommunen valt att möjliggöra för 
större byggrätter, och därmed för permanentboende, på grund av områdets läge inom ett utpekat 
stadsutvecklingsområde. De små stugorna kommer vartefter att ersättas eller kompletteras med hus 
som motsvarar dagens krav på bostad. Med de relativt stora byggnadsareor som medges i planen är 
det dock möjligt att i flera fall bevara befintlig stuga som komplementbyggnad och bygga ett nytt 
bostadshus på annan plats inom fastigheten.

• Bostadsbyggande mot bevarande av jordbruksmark
Tillfart till planerade tomter norr om jordbruksmarken skär av ett mindre stycke mark som då blir 
svår att nyttja för odling eller bete. Genom att använda den till en villatomt - och utnyttja tillfarten 
för en eller två tomter även på andra sidan - får den en kvalificerad användning som bedöms väga 
tyngre än att bevara den som jordbruksmark.

• Bostadsbyggande mot översvämningsrisk
Två till tre tomter för villabyggande kan placeras på mark som riskerar att översvämmas vid höga 
vattennivåer i Vänern. Tomterna delar tillfart med fastigheter som kan bebyggas med radhus, och 
de gränsar till sedan tidigare uppfylld mark och kan fyllas upp så att byggnader kan placeras så de 
inte riskerar att skadas vid översvämning. Tillfart till norr därom liggande fastigheter behöver höjd-
sättas så att den fungerar även vid en översvämning. Uppfyllnad kan göras utan att inverka negativt 
på landskapsbilden, och värdet av att kunna åstadkomma tillfarten och flera bostäder värderas högre 
än att bevara marken med befintlig nivå.

• Bostadsbyggande mot naturvärden/fladdermöss
Delar av främst skogsmarken i området bedöms vara värdefull för fladdermöss - både som för-
flyttningsväg och som födosöksområde. Sådana områden sparas i stor utsträckning i planen. Inom 
privata sommarstugetomter finns både träd och byggnader som skulle kunna hysa boplatser för 
fladdermöss. Skyddsbestämmelser har satts på större träd inom vissa områden. Möjligheten att 
sätta bevarandekrav på byggnader bedöms dock vara en för stor inskränkning i fastighetsägarnas 
möjligheter att utveckla sina fastigheter i förhållande till värdet av att kunna nyttja dem för perma-
nentboende. Upplysning om att det är förbjudet att förstöra fladdermössens boplatser har lagts in 
på plankartan.

2.4 Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

2.5 Allmän plats
2.5.1 Vägar
Tillfartsvägarna till planområdet - Margårdsvägen från norr och Dingelsundsvägen/Burmavägen 
från öster - är små, enskilda vägar med lite trafik. Dingelsundsvägen i den del som gränsar till 
planområdet kommer att få kommunalt huvudmannaskap och ges högre standard, bl a med med-
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följande gång- och cykelväg. Burmavägen och Margårdsvägen har statligt driftsbidrag och sköts 
av kommunen. Burmavägen har lagts utanför detaljplanen medan den del av Margårdsvägen som 
berörs ligger inom planen.

Vägarna inom planområdet är smala, enskilda grusvägar med mycket liten trafik. De utgör gemen-
samhetsanläggningar och förvaltas som samfälligheter. Den nord-sydliga förbindelsen genom plan-
området (Margårdsvägen - Norra Burmavägen) är med en bom avskuren för genomfartstrafik med 
bil, men kan trafikeras med cykel. Inga särskilda åtgärder planeras för gång- och cykeltrafik inom 
planområdet, utan den får samsas med den ringa biltrafiken.

Planläggning av vägarna som lokalgata med enskilt huvudmannaskap innebär att de fortsatt kom- 
mer att skötas av en samfällighetsförening bestående av dem som nyttjar vägen. De boende har då 
själva ansvar för åtgärder som väg- och dikesskötsel och eventuell beläggning och belysning. Samfäl- 
lighetsföreningen kan också besluta att stänga av vägen för allmän trafik (gäller dock inte väg som 
uppbär statsbidrag). Förutsättningen för att vägarna kvarstår som smala grusvägar är därigenom 
goda.

Där vägarna inom planområdet korsar viktiga spridningsvägar för fladdermöss har bestämmelse om 
utformning av eventuell gatubelysning införts.

Planbestämmelser
Beteckning Beskrivning Motiv
GATA1 lokalgata med enskilt huvud-

mannaskap
Möjliggör att bevara karaktären 
på de små vägarna i området

belysning Belysning ska utföras med låga 
och avskärmade lampor och 
får inte riktas uppåt eller mot 
naturmark

Belysningen ska inte störa 
ljusskyende fladdermöss inom 
viktiga förflyttningsstråk

a6 Bygglov krävs även för anord-
nande av gatubelysning

2.5.2 Natur
Skogsmark och ängsmark inom planområdet har delvis stora värden för att vidmakthålla spridnings-
samband både i nord-sydlig och öst-västlig riktning för olika arter, bl a fladdermöss. Några skogs-
områden har också värden för arter beroende av fuktig mark och som födosöksområden för bl a 
fåglar och fladdermöss. Detta beskrivs närmare i avsnittet 5.10 Fysisk miljö/Naturmiljö i kapitlet  
5 Planeringsförutsättningar nedan.

Den öppna marken består av jordbruksmark som till en del används som betesmark för hästar. 
Marken är delvis låglänt och riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern. 

Zonen närmast vattnet vid Petterssonsudden och ca 250 meter norr därom är en samfällighet för 
strandängsbete, bildad i slutet av 1800-talet. Det är mark som tidvis var översvämmad och sanno-
likt betraktades som vattenområde när intilliggande fastigheter bildades. Inom zonen finns några 
”klippholmar” som med dagens nivåförhållanden i Vänern är tilllgängliga från land och har stort 
värde för boende inom planområdet som attraktiva badplatser. 

Utanför dagens strandlinje norr om Petterssonsudden är vattenområdet bevuxet med ett ca 50 
meter (ställvis mer) brett vassbälte med några urgrävningar för bryggor. Förutom privata tomter är 
det endast Petterssonsudden och en mindre udde norr därom som har klippstrand direkt mot öppet 
vatten.
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Skogsmarken i området och strandområden med klippor mot öppet vatten har högt värde för fri-
luftslivet för dem som bor/har sommarstugor eller i övrigt vistas inom området.

Skogsmark och öppen mark tillhörig kommunen samt skogsmark inom fastigheteterna Dingelsun-
det 2:21, Dingelsundet 2:8 och Knappstad 2:47, liksom den samfällda stranden och en liten del av 
fastigheten Dingelsundet 2:8 planläggs som allmän plats - naturmark (NATUR) - på privat fastighet 
med enskilt huvudmannaskap. En stor del av naturmarken upptas av en kraftledningsgata där El-
levio har ledningsrätt.

Även den del av den privatägda öppna marken som är värdefull för allmänt friluftsliv och för möj-
ligheter för de boende i området att röra sig fritt, bl a för att komma till stranden, planläggs som 
naturmark (NATUR1) med enskilt huvudmannaskap. 

Den kommunala öppna marken har även givits en bestämmelse ”betesmark”, vilket innebär att 
den, trots att den är allmän plats, får stängslas in för ändamålet. Det gör att den fortsatt kan hävdas 
som öppen mark, samtidigt som betesmarken är en viktig förutsättning för att kunna använda den 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla ladugårdsbyggnaden som stall.

Den privatägda öppna marken som nyttjas för bete planläggs som kvartersmark för odling och 
djurhållning (L), se avsnittet 2.6 Kvartersmark nedan.

Planläggning som naturmark/mark för djurhållning ger möjlighet att behålla platsens nuvarande ka-
raktär av agrar miljö med bebyggelse i anslutning till eller placerad i ett öppet landskap. Bevarandet 
av skogsmark säkerställer att spridningsvägar för bl a fladdermöss kan bibehållas.

Att skogsmark planläggs medför bl a att det inte längre är tillåtet att bedriva jakt inom området. En-
dast skyddsjakt med tillstånd från polisen får äga rum inom detaljplanelagt område. Visst skogsbruk 
får fortsatt bedrivas inom området – dock gäller inte skogsvårdslagens bestämmelser.

Två större privatägda fastigheter med fritidshus innehåller partier som ligger inom strandskydd 
men utanför hemfridszon, och som är av värde för friluftslivet. Dessa har inte planlagts som allmän 
plats, utan som kvartersmark (B) som inte får förses med byggnad (prickmark) och med strandskyd-
det kvar. Strandskyddet säkerställer möjligheten för allmänheten att vistas och röra sig inom områ-
det (se avsnittet 2.6 Kvartersmark nedan).

Planbestämmelser
Beteckning Beskrivning Motiv
NATUR Naturområde Området är av allmänt intresse 

för sina naturvärden eller för 
allmänt friluftsliv

NATUR1 Naturområde med enskilt 
huvudmannaskap

Området är av allmänt intresse 
för sina naturvärden eller för 
allmänt friluftsliv och ligger på 
privat mark

betesmark Marken får nyttjas för bete och 
hägnas in

Att marken betas bidrar till att 
den fortsatt kan hållas öppen.

skog1 Skogen ska bevaras Skogsparti viktigt för att bevara 
spridningsväg för fladdermöss
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ledning Luftburen kraftledning Ledningsrätt för kraftledning 
inom naturmark 

2.5.3 Huvudmannaskap
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (NATUR) ligger på mark som ägs av kommunen. 
Övrig allmän plats (NATUR1 och GATA1) har enskilt huvudmannaskap. För att säkerställa att sko-
gen blir kvar inom särskilt viktiga områden på privat mark kan kommunen teckna naturvårdsavtal 
med markägare.

Skillnaderna mellan enskilt och kommunalt huvudmannaskap är att om kommunen inte är hu-
vudman för allmän plats, så innebär det att det är upp till fastighetsägarna inom planområdet att 
bestämma hur den allmänna platsen ska ordnas och underhållas. Vad gäller vägar hanteras detta 
normalt genom en vägförening. Kommunen får dock i detaljplanen bestämma hur allmänna platser 
som kommunen inte ska vara huvudman för, ska utformas och användas. 

Om kommunen är huvudman för allmän plats ska vägar utformas enligt ”ortens sed”, vilket inne-
bär att kommunen är skyldig att hålla en likvärdig gatustandard som inom liknande detaljplanerade 
områden. 

I denna detaljplan föreslår kommunen att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Om kommunen i 
detaljplanen bestämmer att huvudmannaskapet ska vara enskilt för allmän plats så ska det finnas 
särskilda skäl för det. Särskilda skäl för att avsäga sig ansvaret för allmän platsmark i Dingelsundet 
är:
• Avstånd till kommunens tätort 
Planområdet ligger cirka 5-6 kilometer från Karlstad centrum.

• Befintliga förhållanden i fråga om vägskötsel
Det är enskilt huvudmannaskap på samtliga vägar och på delar av naturmarken i området idag, och 
de sköts genom olika gemensamhetsanläggningar eller av privata fastighetsägare.

• Avsaknad av kommunalt bedrivna anläggningar
Det finns inga målpunkter som kommunen driver eller tillhandahåller för allmänheten i området. 
Den allmänna platsmarken är av lokal karaktär och nyttjas främst av fastighetsägare inom området. 
Det förekommer inte någon genomfartstrafik genom området. 

• Områdets karaktär kan bibehållas
Om huvudmannaskapet är enskilt är förutsättningarna större att vägnätet fortsätter att se ut likt 
befintligt än om det skulle vara kommunalt huvudmannaskap. Detta eftersom vägarna riskerar att 
behöva breddas och rätas ut om kommunen ansvarar för dess drift och underhåll. Det skulle då 
också kunna innebära behov av att lösa in delar av vissa fastigheter. Området är ett äldre bebyggel-
seområde där den ursprungliga karaktären med blandad permanent- och fritidsbebyggelse med ett 
enkelt vägnät till stora delar kan bibehållas. Vägnätet är en viktig del av områdets karaktär med sina 
idag relativt smala och slingriga vägar. 

2.6 Kvartersmark
2.6.1 Bostäder (B och B1)
En stor del av området avses att användas för bostadsändamål. Befintliga fritidshus kan (med några 
undantag) ersättas med byggnader för permanentboende och ett antal ytterligare avstyckningar för 
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nya bostadshus kan göras. Beroende på var inom planområdet marken är belägen skiljer sig bestäm-
melserna något. Beskrivningen har därför gjorts uppdelad på olika delområden (karta nedan).

Planbestämmelser avseende markanvändning
Beteckning Beskrivning Motiv
B Bostäder
B1 Bostäder, fritidshus På grund av risk för översvämning bör 

inte byggnad användas för permanent-
boende

Generellt för hela planområdet
Minsta fastighetsstorlek bestäms till 1500 m2. Bestämmelsen har anpassats till rådande storlek på be-
fintliga fastigheter och ska bidra till att områdets karaktär med stora tomter vidmakthålls. Befintliga 
fastigheter som är mindre har fått särskild bestämmelse anpassad till respektive fastighet och ett par 
fastigheter har fått bestämmelser om större minimiarea. Kravet på minsta fastighetsstorlek innebär 
en begränsning i möjligheten att dela befintliga fastigheter och att nya fastigheter ska göras relativt 
stora. Motiv för detta är att kunna bibehålla Dingelsundets karaktär med byggnader på stora tomter 
och viss luftighet i området.

Generösa bestämmelser avseende tillåten byggnadsarea har införts i planen. Därigenom är det möj-
ligt att t ex spara en befintlig sommarstuga som gäststuga och bygga ett nytt bostadshus på annan 
plats inom större fastigheter. För nya avstyckningar om 1500 m2  fastighetsstorlek blir den samman-
lagda byggrätten 300 m2 vilket möjliggör moderna en- och tvåplanshus med både garage och annan 
komplementbyggnad.

Delområden som 
beskrivs under 
separata rubriker 
nedan
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För befintliga bebyggda bostadsfastigheter med permanentbostäder har dessutom prickmark (mark 
som inte får förses med byggnad) lagts in så att inte hela tomten kan fyllas med byggnader. Be-
stämmelse om antal våningar och begränsning av hårdgjord mark har dock införts även för dessa 
fastigheter.

För att så långt möjligt bevara områdets karaktär med byggnader inpassade bland tallar och berg-
hällar ska ny byggnad placeras och utformas med anpassning till områdets topografi och vegeta-
tion och placeras så att markingrepp minimeras. Marklov krävs alltid inom detaljplanelagt område 
för uppfyllnad eller schaktning som överstiger 0,5 meter (PBL 9:11). Vid ändring av marknivå vid 
fastighetsgräns ska marken ansluta följsamt mot omgivande fastigheter, och hänsyn ska tas till dag-
vattenhantering, naturvärden och kulturmiljö. Därtill har införts en bestämmelse om begränsning 
av hårdgjorda ytor - både för att så långt möjligt bevara naturmark och för att begränsa och fördröja 
vattenavrinning från fastigheten i samband med kraftiga regn. Med hårdgjorda ytor avses, förutom 
tak och partier med berg i dagen, asfalt- och plattbelagda ytor samt ytor med hårt packat grus eller 
liknande där vatten inte kan tränga igenom ytan.

Generellt gäller att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och komple-
mentbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns, samt att största byggnadshöjd för komplement-
byggnad är 3,0 meter.

Utöver angivna byggrätter är ytterligare komplementbyggnader som är bygglovsbefriade möjliga att 
uppföra (s k attefallshus och friggebodar). Inom vissa delar av området har genom en administrativ 
bestämmelse för respektive plats bygglovplikten utökats till att omfatta även sådana åtgärder för att 
förhindra att de uppförs på platser som bedöms olämpliga.
  
Delområde 1 - Burmavägen
Området vid Burmavägen är bebyggt med några permanentbostäder och resten fritidshus. Några 
ytterligare fastigheter kan komma till genom delning av stora fastigheter.

Området är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö i Karlstads kulturmiljöprogram (se vidare 
avsnittet 5.9 Kulturmiljö nedan). Kulturvärdet består framförallt av den välbevarade sommarstuge-
bebyggelsen, fint inpassad på stora naturtomter. Stugorna ligger lite tillbakadragna från stranden 
och är väl inpassade i den befintliga terrängen med tallar och berghällar. Byggnaderna är små och 
anspråkslösa med utformning och färg som inte dominerar landskapsbilden.

Planens bestämmelser om placering och utformning av byggnader mm syftar till att några av 
områdets övriga kvaliteter som beskrivs i kulturmiljöprogrammet ska kunna bevaras, med stora 
naturtomter, placering av nya byggnader tillbakadraget från stranden och bevarande av vegetation 
och naturlig mark i så stor utsträckning som möjligt. För att värna strandzonen från bebyggelse 
har bygglovplikt införts även för bygglovsbefriade åtgärder (s k attefallshus och friggebodar). En 
mindre komplementbyggnad, t ex bastu eller båthus, kan dock uppföras nära stranden. Begränsning 
för trädfällning och bestämmelse om bevarande av naturmark har införts inom strandzonen för att 
så långt möjligt bibehålla befintliga förhållanden.

Äldre byggnader kan innehålla boplatser för fladdermöss. Fladdermöss är fridlysta enligt bilaga 1 
till artskyddsförordningen, vilket bl a innebär att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser (Artskyddsförordningen 4 § p 4). Rivningslov bör därför inte 
ges innan byggnaden inventerats med avseende på förekomst av fladdermusboplatser. Upplysning 
om detta har infogats på plankartan.

Utmed Burmavägen västerut mot viken finns ett dike som avleder dagvatten från vägen och ett 
antal fastigheter. Diket säkerställs med planbestämmelser.
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Ett mindre parti naturmark säkerställer att allmänheten kan nyttja befintlig stig för att ta sig från 
Burmavägen till naturmark vid stranden.

Planbestämmelser delområde 1
Beteckning Beskrivning Motiv
prickmark Marken får inte förses med byggnad Förhindra olämplig placering av bygg-

nad
korsmark Marken får endast förses med kom-

plementbyggnad
Säkerställa att strandzonen endast kan 
bebyggas med mindre komplement-
byggnad (bastu, båthus e d)

d1/d2/d3 Minsta fastighetsstorlek är 
1500/550/900 m2

Förhindra delning av fastigheter för att 
bevara områdets karaktär med stora 
tomter

e1 Endast en huvudbyggnad per fastig-
het får finnas
Huvudbyggnad får uppföras i två 
våningar
Största takvinkel är 37 grader
Högsta byggnadshöjd för komple-
mentbyggnad är 3,0 meter
Huvudbyggnad ska placeras minst 
4,5 meter och komplementbyggnad 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns
Ny byggnad ska anpassas till topo-
grafi och vegetation och placeras så 
att markingrepp minimeras
Högst 10 % av marken inom fastig-
heten (utöver bebyggd area och berg 
i dagen) får hårdgöras
Vid ändring av marknivå vid fastig-
hetsgräns ska marken ansluta följ-
samt mot omgivande fastigheter, och 
hänsyn ska tas till dagvattenhantering 
och naturvärden

Anpassa bebyggelsen till naturmark 
och till områdets karaktär
Bevara naturmark inom fastigheten 
och begränsa dagvattenflödet från 
fastigheten

e2 Största sammanlagd byggnadsa-
rea inom fastighet för friliggande 
enbostadshus får uppgå till 1/5 av 
fastighetens landareal

Möjliggöra att befintlig byggnad kan 
sparas som komplementbyggnad och 
ny huvudbyggnad uppföras på annan 
plats inom fastigheten

e3 Största sammanlagd byggnadsarea 
för komplementbyggnader är 20 m2 
per fastighet

Möjliggöra placering av bastu/båthus 
eller liknande nära stranden

f1 Endast friliggande enbostadshus Anpassning till områdets karaktär
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 

4,5 meter och komplementbyggnad 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns 
inom fastighet för friliggande enbo-
stadshus

Bevara viss luftighet i området
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n1 Naturmarken ska bibehållas Bevara områdets karaktär med trädbe-
vuxna naturtomter och bevara vegeta-
tionsridå mot Vänern.

n2 Träd med stamdiameter över 30 cm 
på 1,3 meters höjd eller med före-
komst av bohål får endast fällas om 
trädet är sjukt eller utgör säkerhets-
risk eller efter överenskommelse med 
kommunens naturvårdsavdelning

Bevara områdets karaktär med trädbe-
vuxna naturtomter mot stranden
Värna värden för fridlysta djurarter

n3 Mur och plank får inte finnas Bevara områdets naturkaraktär mot 
stranden

n4 Dike för dagvatten ska finnas Säkerställa dagvattenavrinning från 
uppströms belägna fastigheter

r1 Byggnad får inte rivas Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde och bör finnas kvar

k1 Byggnadens karaktär av tidstypisk 
sportstuga inpassad i naturen med 
sin färgsättning, volym, fönster-
sättning, takform, takmaterial och 
fasadmaterial ska bevaras
(Dingelsundet 2:44)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde och bör endast få förändras med 
stor varsamhet

a1 Strandskyddet är upphävt Marken är redan ianspråktagen och 
utgör hemfridszon

a3 Bygglov krävs även för s k attefalls-
hus och friggebodar

Förhindra att byggnader placeras inom 
strandzonen för att bevara områdets 
karaktär med bebyggelse tillbakadra-
gen från stranden

a4 Marklov krävs även för fällning av 
träd med stamdiameter över 30 cm 
på 1,3 meters höjd eller med före-
komst av bohål

Säkerställa att värdefulla träd sparas

a5 Bygglov krävs även för fasadändring, 
omfärgning och byte av taktäck-
ningsmaterial för byggnad med k- 
bestämmelse

Säkerställa att kulturvärden bevaras för 
särskilt värdefulla byggnader

x1 Markreservat för allmännyttig gång-
trafik

Säkerställa att allmänheten kan nyttja 
passagen för att komma till stranden

g1 Markreservat för gemensamhetsan-
läggning

Dagvattendiket bör utgöra gemensam-
hetsanläggning för de fastigheter som 
har nytta av det

Delområde 2 - Petterssonsudden
På Petterssonsudden finns två fastigheter med fritidshus. På grund av läget inom ett område av 
stort värde för friluftsliv, inom strandskyddsområde och därtill risk för översvämning vid höga vat-
tennivåer i Vänern har bestämmelser införts som förhindrar att byggnaderna omvandlas/byts ut 
till permanentbostäder. Byggnadsarea för huvudbyggnad är därför begränsad till lika som befintlig 
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huvudbyggnad, i en våning, och byggnadsarea för komplementbyggnad(er) är begränsad till 40 m2. 
Tillfart till fastigheterna sker, liksom idag, med stöd av servitut över jordbruksmarken.

Petterssonsudden är av stort värde för det lokala friluftslivet – här finns fina badklippor utan den 
vassbård som finns inom resten av planområdet. För att säkerställa att alla boende inom Norra 
Dingelsundet har tillgång till udden har en bestämmelse om att tillfarten ska vara tillgänglig för 
allmännyttig gångtrafik införts.

Planbestämmelser delområde 2
Beteckning Beskrivning Motiv
korsmark Marken får endast förses med kom-

plementbyggnad
Begränsning av möjligheten att bygga 
hus för boende, men inte lägga fast 
var eventuell komplementbyggnad får 
placeras

e4 Största sammanlagd byggnadsarea 
för komplementbyggnader är 40 m2

f2 Huvudbyggnad får uppföras i en 
våning 

Begränsa huvudbyggnadens bostadsa-
rea för att förhindra permanentboende

a1 Strandskyddet är upphävt Marken är redan ianspråktagen och 
utgör hemfridszon

a3 Bygglov krävs även för s k attefalls-
hus och friggebodar

Begränsa möjligheten att använda 
området för permanentboende

x1 Markreservat för allmännyttig gång-
trafik

Säkerställa att allmänheten kan nyttja 
vägen för att komma till klippstranden 
på Petterssonsudden

 
Delområde 3 - Margårdsvägen - Norra Burmavägen - Norra Dingelsundsvägen
Inom delområde 3 finns befintlig bebyggelse utmed Margårdsvägen och Norra Burmavägen och 
utmed Norra Dingelsundsvägen. Den befintliga bebyggelsen består huvudsakligen av permanent-
bostäder, de flesta byggda i början av 2000-talet då äldre byggnader ersatts med nya eller nya av-
styckningar gjorts, samt några fritidshus. Dessutom finns ett par helt nybyggda hus och en fastighet 
där bygglov finns för att byta ut ett fritidshus mot en permanentbostad.

Inom området finns också några byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde (röd markering i 
Karlstads kulturmiljöprogram) - två fritidshus från ca 1920, tre uthusbyggnader och en byggnad vid 
en tidigare hållplats på järnvägen mellan Deje och Skoghall (”Anhalten”, Knappstad 2:31).Den senare 
byggnaden kan vara en expeditions-/vänthallsbyggnad/banvaktarbostad. Utformingen är typisk för 
banvaktarstugor från den tiden. Dessa byggnader skyddas med rivningsförbud och bestämmelser 
om varsamhet vid eventuell förändring.

Ett drygt 10-tal nya fastigheter kan skapas genom avstyckning från stamfastigheten och från större 
fastigheter i området. Dessa har givits bestämmelser om minsta fastighetsstorlek, maximal bygg-
nadsarea, största antal våningar samt bestämmelse om hårdgöring av mark. Syftet med bestämmel-
serna är att anpassa ny bebyggelse till områdets karaktär, med relativ ”luftighet” på stora tomter.

Inom fastigheter med befintliga permanentbostäder är byggnadsareor för både huvudbyggnader 
och komplementbyggnader varierande, och ofta stora. Det bedöms inte finnas någon anledning 
att införa bestämmelser som reglerar dem. I stället begränsas möjligheten till mycket stora utbygg-
nader/kompletteringar genom att del av fastigheten inte får förses med byggnad (prickmark) eller 
endast får bebyggas med komplementbyggnad (korsmark). Krav på minsta fastighetsstorlek införs 
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för att förhindra delning av fastigheter, och bestämmelse om högsta antal våningar för att inte möj-
liggöra högre byggnader än två våningar.

Till fastigheten Dingelsundet 2:121 finns en tillfartsväg säkerställd med servitut som belastar kom-
munens fastighet Dingelsundet 2:11 (servitut 10 enligt fastighetsförteckningen). Därtill finns i delvis 
samma sträckning ett servitut för väg till förmån för fastigheten Dingelsundet 2:7 från den tidigare 
järnvägshållplatsen (servitut 7). Del av vägen utgörs av en gammal ”traktorväg”. Den sträcka som 
ligger på kommunens mark bör kunna nyttjas som gångväg inom området och har därför givits en 
bestämmelse om markreservat för allmännyttig gångtrafik. Samma bestämmelse finns för ny till-
fartsväg till exploateringsomåde i anslutning till Norra Dïngelsundsvägen.

För fastigheter nära järnvägen har bestämmelser om bullerskyddad uteplats och om grundläggning 
till skydd mot störande vibrationer införts. 

Ett par nya bostadstomter möjliggöts i öster, inom det som idag är öppen ängsmark. Planbestäm-
melser är satta för att anpassa den nya bebyggelsen till omgivningen. Då området här är låglänt 
och riskerar att översvämmas vid en 200-årsnivå i Vänern finns bestämmelser som reglerar lägsta 
golvnivå i bostadsbyggnad.

Planbestämmelser delområde 3
Beteckning Beskrivning Motiv
prickmark Marken får inte förses med byggnad Förhindra olämplig placering av bygg-

nad
korsmark Marken får endast förses med kom-

plementbyggnad
Säkerställa att bostad inte placeras 
olämpligt med hänsyn till kraftledning, 
järnväg, gata eller strand

d1/d2/d3 Minsta fastighetsstorlek är 
1500/550/900 m2

Förhindra delning av fastigheter för att 
bevara områdets karaktär med stora 
tomter

e1 Endast en huvudbyggnad per fastig-
het får finnas
Huvudbyggnad får uppföras i två 
våningar
Största takvinkel är 37 grader
Högsta byggnadshöjd för komple-
mentbyggnad är 3,0 meter
Huvudbyggnad ska placeras minst 
4,5 meter och komplementbyggnad 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns
Högst 10 % av marken inom fastig-
heten (utöver bebyggd area och berg 
i dagen) får hårdgöras
Ny byggnad ska anpassas till topo-
grafi och vegetation och placeras så 
att markingrepp minimeras
Vid ändring av marknivå vid fastig-
hetsgräns ska marken ansluta följ-
samt mot omgivande fastigheter, och 
hänsyn ska tas till dagvattenhantering 
och naturvärden

Anpassa bebyggelsen till naturmark 
och till områdets karaktär
Bevara naturmark inom fastigheten 
och begränsa dagvattenflödet från 
fastigheten
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e2 Största sammanlagd byggnadsa-
rea inom fastighet för friliggande 
enbostadshus får uppgå till 1/5 av 
fastighetens landareal

f1 Endast friliggande enbostadshus Anpassning till områdets karaktär
f3 Huvudbyggnad får uppföras i två 

våningar
n1 Naturmarken ska bibehållas Bevara områdets karaktär med trädbe-

vuxna naturtomter och bevara vegeta-
tionsridå mot Vänern.

n2 Träd med stamdiameter över 30 cm 
på 130 cm höjd eller med förekomst 
av bohål får endast fällas om trädet 
är sjukt eller utgör säkerhetsrisk eller 
efter överenskommelse med kom-
munens naturvårdsavdelning

Bevara områdets karaktär med trädbe-
vuxna naturtomter 
Värna områdets värde för fridlysta 
djurarter.

m1 Minst en uteplats där 50 dBA ekvi-
valent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids ska anordnas 
vid varje bostad

Riktlinjer för buller vid uteplats ska 
klaras

b1 Ny bebyggelse ska grundläggas så att 
vibrationsnivån 0,4 mm/s vägd RMS 
klaras i utrymmen där människor 
stadigvarande vistas

Säkerställa att gällande riktvärden för 
vibrationer från järnvägen klaras

b2 Lägsta nivå för färdigt golv ska vara 
+47 meter över nollplanet. Garage, 
förråd och uthus medges under 
denna nivå. Källare får ej anordnas 
och tekniska installationer under 
+47,0 ska översvämningsäkras

Byggnaderna ska inte skadas vid över-
svämning till en 200-års nivå i Vänern

r1 Byggnad får inte rivas Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

k2 Byggnadens tidstypiska karaktär av 
torp från tidigt 1900-tal med fasad-
material, takmaterial, fönstersättning, 
fönstrens material och proportion 
samt färgsättning ska bevaras
(Dingelsundet 2:95)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

k3 Byggnadens karaktär som tidstypiskt 
sommarhus i nationalromantisk stil 
med brant sadeltak av tegel, plint-
grund av natursten, panel målad 
med slamfärg, fönstersättning samt 
fönstrens material och indelning ska 
bevaras
(Dingelsundet 2:27)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde
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k4 Byggnadens 1920-talskaraktär med 
sin takform, takmaterial, fönster-
sättning samt fönsterindelning ska 
bevaras
(Knappstad 2:31)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

k5 Byggnadens karaktär som tidstypiskt 
sommarhus i nationalromantisk stil 
med brant sadeltak av tegel, plint-
grund av natursten, liggande röd 
förvandringspanel, fönstersättning 
samt fönstrens material och indel-
ning ska bevaras 
(Dingelsundet 2:4)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

k6 Lekstugans karaktär som anknyter 
till sommarstugans utformning med 
brant tegeltak, liggande röd för-
vandringspanel, fönstersättning och 
fönstrens material ska bevaras
(Dingelsundet 2:4)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

k7 Uthusets karaktär, som samtidigt 
anknyter till sommarstugans utform-
ning med sin volym, svarta trädörrar, 
och den röda förvandringspanelen 
ska bevaras
(Dingelsundet 2:4)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

a1 Strandskyddet är upphävt Marken är redan ianspråktagen och 
utgör hemfridszon

a3 Bygglov krävs även för s k attefalls-
hus och friggebodar

Bevara områdets karaktär med bebyg-
gelse tillbakadragen från stranden

a4 Marklov krävs även för fällning av 
träd med stamdiameter över 30 cm 
på 1,3 meters höjd eller med före-
komst av bohål

Säkerställa att värdefulla träd sparas

a5 Bygglov krävs även för fasadändring, 
omfärgning och byte av taktäck-
ningsmaterial för byggnad med k- 
bestämmelse

Säkerställa att kulturvärden bevaras

x1 Markreservat för allmännyttig gång-
trafik

Säkerställer möjlighet att skapa en 
promenadväg genom området

g Markreservat för gemensamhetsan-
läggning

Tillfart till nya fastigheter bör anord-
nas som gemensamhetsanläggning

Delområde 4 - Gårdsmiljöerna
Inom planområdet finns två gårdsmiljöer - Dingelsundets gård på fastigheten Dingelsundet 2:1 
och gårdsbebyggelsen på fastigheten Dingelsundet 2:21 - vilka ingår i den kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla miljön ”Dingelsundets gård med omgivningar”, utpekat i kommunens kulturmiljöpro-
gram. Gårdsmiljöerna innehåller därtill byggnader med stort eller visst kulturhistoriskt värde enlligt 
kulturmiljöprogrammet.
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Gårdarna planläggs med användningsbestämmelse bostad, förutom ladugården på Dingelsundet 
2:21 som planläggs som stall (L) och verksamheter (Z). 

För gårdsmiljön inom Dingelsundet 2:1 har i planen införts bestämmelse om rivningsförbud för 
huvudbyggnaden samt en bestämmelse om minsta fastighetsstorlek för att förhindra att fastigheten 
delas.

Fastigheten ligger till drygt hälften inom påverkansområde från kraftledningen med fältnivå över-
stigande 0,2 mikrotesla - en nivå som inte bör överskridas inom bostad. Gränsen för fältnivån skär 
rakt igenom bostadshuset. På grund av bostadshusets stora kulturhistoriska värde har det ändå i 
sin helhet givits byggrätt för bostadsändamål, så att det t ex ska kunna återuppbyggas i samma läge 
efter en brand. Den del av tomten i övrigt som ligger inom påverkanszon från kraftledningen får 
endast användas för komplementbyggnader. S k attefallshus som kan användas som bostad får inte 
placeras här. Därför har utökad bygglovplikt införts för sådana åtgärder inom den delen av fastighe-
ten.

Huvudbyggnaden har också åsatts bestämmelse för skydd mot förvanskning. Viktiga karaktärsdrag 
är fasadutformning med stående rödfärgad träpanel med knutlådor, symmetriskt placerade små-
spröjsade tvåluftsfönster samt lunettfönster i gavelspetsarna. Befintliga grindstenar och stenmur 
som omgärdar del av gården ska också bevaras.

Gårdsmiljön inom Dingelsundet 2:21 består av en mangårdsbyggnad uppförd på 1880-talet, en 
ladugård från 1800-talets mitt (har tidigare tillhört Dingelsundets gård) och ekonomibyggnader från 
senare delen av 1800-talet. Ladugården har pekats ut som av stort kulturhistoriskt värde i kommu-
nens kulturmiljöprogram (röd markering), övriga uthusbyggnader har visst kulturhistoriskt värde. 
Inga skyddsbestämmelser har införts för uthusbyggnaderna. En av dem är i mycket dåligt skick och 
kommer att rivas.

Med de föreslagna bestämmelserna för bebyggelsen inom Dingelsundet 2:21 möjliggörs att ytter-
ligare ett bostadshus kan uppföras i anslutning till mangårdsbyggnaden genom att stycka av en ny 
fastighet. För denna gäller, förutom minsta fastighetsstorlek, samma bestämmelser som för nytill-
kommande enbostadshus inom resten av planområdet.

Inom båda gårdsmiljöerna finns uppvuxna träd av värde både för landskapsbild, kulturmiljö och för 
områdets djurliv. Restriktioner för trädfällning har därför införts för båda fastigheterna.

Ladugården används idag som stall med uthyrning av stallplatser för upp till sex hästar. Den ges 
användningsbestämmelsen L (odling och djurhållning) och Z (verksamheter) och behandlas nedan 
under rubriken 2.6.2 Odling och djurhållning (L).

Planbestämmelser gårdsmiljöerna
Beteckning Beskrivning Motiv
prickmark Marken får inte förses med byggnad Förhindra olämplig placering av bygg-

nad
korsmark Endast komplementbyggnad får 

placeras
Förhindra att bostadshus byggs för 
nära kraftledningen

d4 Minsta fastighetsarea är 3000 m2 Förhindra alt begränsa möjligheten till 
delning av fastigheten för att bevara 
områdets karaktär
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e1 Endast en huvudbyggnad per fastig-
het får finnas
Huvudbyggnad får uppföras i två 
våningar
Största takvinkel är 37 grader
Högsta byggnadshöjd för komple-
mentbyggnad är 3,0 meter
Huvudbyggnad ska placeras minst 
4,5 meter och komplementbyggnad 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns
Ny byggnad ska anpassas till topo-
grafi och vegetation och placeras så 
att markingrepp minimeras
Högst 10 % av marken inom fastig-
heten (utöver bebyggd area och berg 
i dagen) får hårdgöras
Vid ändring av marknivå vid fastig-
hetsgräns ska marken ansluta följ-
samt mot omgivande fastigheter, och 
hänsyn ska tas till dagvattenhantering 
och naturvärden

Anpassa bebyggelsen till naturmark 
och till områdets karaktär
Bevara naturmark inom fastigheten 
och begränsa dagvattenflödet från 
fastigheten

e2 Största sammanlagd byggnadsa-
rea inom fastighet för friliggande 
enbostadshus får uppgå till 1/5 av 
fastighetens landareal

f1 Endast friliggande enbostadshus
n2 Träd med stamdiameter över 30 cm 

på 1,3 meters höjd eller med före-
komst av bohål får endast fällas om 
trädet är sjukt eller utgör säkerhets-
risk eller efter överenskommelse med 
kommunens naturvårdsavdelning

Värna värden för fridlysta djurarter

r1 Byggnad får inte rivas Skydd av kulturhistoriskt värdefull 
byggnad

k8 Byggnadens karaktär av traditionell 
mangårdsbyggnad med naturstens-
grund, träpanel med vankanter 
målad med röd slamfärg, fönster 
och pardörr av trä, samt traditionell 
indelning, symmetrisk fönstersätt-
ning, lunettfönstrens utformning och 
byggnadens takvinkel ska bevaras 
(Dingelsundet 2:1 mangårdsbyggna-
den)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

k10 Befintliga grindstenar och stenmur 
som omgärdar del av gården ska 
bevaras
(Dingelsundet 2:1)
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a3 Bygglov krävs även för s k attefalls-
hus och friggebodar

Förhindra att byggnad som kan använ-
das för boende placeras nära kraftled-
ningen

a4 Marklov krävs även för fällning av 
träd med stamdiameter över 30 cm 
på 1,3 meters höjd eller med före-
komst av bohål

Säkerställa att värdefulla träd sparas

a5 Bygglov krävs även för fasadändring, 
omfärgning och byte av taktäck-
ningsmaterial för byggnad med k- 
bestämmelse

Säkerställa att kulturvärden bevaras

Delområde 5 - ”Radhusen” (Knappstad 2:8 och 2:30, Dingelsundet 2:25 och 2:122) 
Byggande av radhus och parhus pågår direkt norr om delområde 5 (inom området Margårdsängar-
na, Knappstad 2:8) och här föreslås en fortsättning av den utbyggnaden med möjlighet till några fler 
radhus, parhus eller kedjehus i maximalt två våningar. Närmaste byggrätt är 60 meter från järnvägen 
och området däremellan utgörs av naturmark.

Samma typ av bebyggelse skulle också kunna uppföras inom fastigheterna Dingelsundet 2:25 och 
2:122. De ligger utanför det utpekade kulturhistoriskt värdefulla området ”Dingelsundets gård med 
omgivningar” och är inte exponerade i jordbrukslandskapet. En tätare bebyggelse av annan karka-
tär än inom övriga delområden kan därför accepteras. Den sammanhängande byggnadsarean för 
sammanbyggda hus har begränsats för att undvika långa huslängor och en bestämmelse om minsta 
fastighetsstorlek har införts.

Om fastigheterna bebyggs med friliggande enbostadshus ska samma krav på minsta fastighetsstor-
lek om 1500 m2 gälla som för nya fastigheter inom resten av planområdet.

För den del av Dingelsundet 2:122 som ligger närmare järnvägen har införts bestämmelse om bul-
lerskyddad uteplats.

Jordbruksfastigheten ”Björkhaget” - Dingelsundet 2:122 - avsöndrades från stamfastigheten Dingel-
sundet 2:1 kring sekelskiftet 1900. Gårdsmiljön består av en mangårdsbyggnad från 1915 och en 
stor loge. Båda är blåmarkerade i kommunens kulturmiljöprogram (byggnad av visst kulturhistoriskt 
värde). Inga bestämmelser om bevarande eller varsamhet har satts på byggnaderna.

Planbestämmelser ”Radhusen” 
Beteckning Beskrivning Motiv
e1 Endast en huvudbyggnad per fastig-

het får finnas
Huvudbyggnad får uppföras i två 
våningar
Största takvinkel är 37 grader
Högsta byggnadshöjd för komple-
mentbyggnad är 3,0 meter
Huvudbyggnad ska placeras minst 
4,5 meter och komplementbyggnad 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns

Anpassa bebyggelsen till naturmark 
och till områdets karaktär
Bevara naturmark inom fastigheten 
och begränsa dagvattenflödet från 
fastigheten
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Ny byggnad ska anpassas till topo-
grafi och vegetation och placeras så 
att markingrepp minimeras
Högst 10 % av marken inom fastig-
heten (utöver bebyggd area och berg 
i dagen) får hårdgöras
Vid ändring av marknivå vid fastig-
hetsgräns ska marken ansluta följ-
samt mot omgivande fastigheter, och 
hänsyn ska tas till dagvattenhantering 
och naturvärden

e2 Största sammanlagd byggnadsa-
rea inom fastighet för friliggande 
enbostadshus får uppgå till 1/5 av 
fastighetens landareal

e5 Minsta storlek för fastighet med fri-
liggande enbostadshus är 1500 m2

Anpassa till områdets karaktär med 
stora tomter

e6 Minsta storlek för fastighet med rad-
hus/parhus/kedjehus är 300 m2 

e7 Största sammanhängande bygg-
nadsarea för rad-, par- och kedjehus 
är 400 m2. Högst 25 % av fastighet 
får bebyggas

f1 Endast friliggande enbostadshus
f4 Par-, rad- och kedjehus får samman-

byggas över fastighetsgräns eller ska 
annars placeras minst 1,5 meter från 
fastighetsgräns

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 
4,5 meter och komplementbyggnad 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns 
inom fastighet för friliggande enbo-
stadshus

n5 Högst 10 % av marken inom fastig-
heten (utöver byggnader och berg i 
dagen) får hårdgöras

b1 Ny bebyggelse ska grundläggas så att 
vibrationsnivån 0,4 mm/s vägd RMS 
klaras i utrymmen där människor 
stadigvarande vistas 

Klara gällande riktvärden för vibratio-
ner från järnvägen.

m1 Minst en uteplats där 50 dBA ekvi-
valent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids ska anordnas 
vid varje bostad.

För att riktlinjerna för buller vid ute-
plats ska klaras
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2.6.2 Odling och djurhållning (L) och verksamheter (Z)
Den öppna marken inom Dingelsundet 2:21 har till huvudsaklig del lagts som område för odling 
och djurhållning (kvartersmark). Därmed kan området fortsatt förvaltas som jordbruksmark/betes-
mark tillhörig gården Dingelsundet 2:21. Undantaget är ett mindre parti som gränsar till den sam-
fällda stranden, vilket lagts som allmän plats - naturmark på grund av sin betydelse för allmänhetens 
möjlighet att nå strandområdet.

Den befintliga ladugårdsbyggnaden vid Burmavägen har givits användningsbeteckningen L1 – stall 
och Z – verksamheter, det senare för att byggnaden fortsatt ska kunna användas, även om stallverk-
samhet inte längre är aktuell.

För att säkerställa att byggnaden bevaras har den både åsatts rivningsförbud och bestämmelse om 
varsamhet vid åtgärder på byggnaden. Karaktärsdrag som ska bevaras är bl a fasaden av slät stående 
träpanel i röd kulör med vita omfattningar och svarta portar, samt den murade, vitputsade fasaden 
i den östra änden - en typisk utformning för ladugårdar, där den murade delen innehöll platser för 
djuren och trädelen utgjorde t ex vagnslider och foderförråd.

Planbestämmelser
Beteckning Beskrivning Motiv
prickmark Marken får inte förses med byggnad Förhindra olämplig placering av bygg-

nad
r1 Rivningsförbud Skydd av kulturhistoriskt värdefull 

byggnad
k9 Ekonomibyggnadens karaktär från 

1800-talet ska bevaras genom fasad-
material, färgsättning, byggnadens 
proportioner samt volym 
(Dingelsundet 2:21 ladugården)

Byggnaden har stort kulturhistoriskt 
värde

a5 Bygglov krävs även för fasadändring, 
omfärgning och byte av taktäck-
ningsmaterial för byggnad med k- 
bestämmelse

Säkerställa att kulturvärden bevaras

2.6.3 Teknisk anläggning (E)
Inom planområdet finns tre nätstationer tillhöriga Karlstads El- och Stadsnät. Dessa har givits be-
teckningen E i planen och en högsta byggnadshöjd om 3,0 meter.

2.7 Vattenområde
Planområdet gränsar till Kattfjorden, en vik av Vänern. Utmed stränderna har historiskt funnits 
bryggor för både fiske och fritidsändamål. Avsikten är att dessa bryggor ska kunna finnas kvar och 
även att nya bryggor ska kunna anläggas för fastigheter som idag saknar sådan. Vattenområdet har 
därför delats upp i öppet vattenområde (W) och vattenområde där bryggor får anordnas (W1 och 
W2).

Inom vattenområde där bryggor får anordnas upphävs strandskyddet.



23

Beteckning Beskrivning Motiv

W Vattenområde Öppet vatten som ska behållas 
så för att inte privatiseras eller 
påverka naturvärden

W1 Vattenområde där en mindre 
brygga per intilliggande fastig-
het får anordnas

Platser där bryggor redan finns 
idag och funnits där sedan 
”urminnes hävd” eller har 
tillstånd/servitut.

W2 Vattenområde som får förses 
med gemensam brygga

Vatten som gränsar till allmänt 
tillgänglig mark med strand-
skydd där brygga för gemen-
samt bruk får anordnas.

a1 Strandskyddet är upphävt

2.8 Strandskydd

Strandskydd om 100 meter råder utmed Vänerstranden inom planområdet. Detaljplanen innebär att 
strandskyddet upphävs inom delar av kvartersmark för bostäder och inom delar av vattenområde 
avsett för bryggor.
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Blått - område där strandskyddet upphävs 
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Nedan redogörs för skäl för upphävande av strandskyddet inom olika delområden (se karta ovan).

Område 1 - Dingelsundet 2:4
Området består av en stor fastighet med ett bostadshus (fritidshus) och två uthus, samtliga av sär-
skilt kulturhistoriskt värde enligt kommunens kulturmiljöprogram. På tomten finns också rester av 
ytterligare en byggnad i den norra delen. Till fastigheten hör även vattenområde med en brygga.

Strandskyddet upphävs inom hela fastigheten samt för bryggan med motiveringen att området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 
7 kap 18c § p 1, större delen av tomten utgör hemfridszon kring den befintliga bostadsbyggnaden). 

Genom att strandskyddet upphävs för hela fastigheten finns möjlighet att bevara den kulturhisto- 
riskt värdefulla bebyggelsen. I stället för att ersätta den befintliga byggnaden med ett nytt bostads-
hus skapas möjlighet att bygga ett nytt bostadshus inom områdets norra del. 

Strandskyddet upphävs för hemfridsområdet kring fritidshuset med motivet att området redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18c 
§ p 1) och för området norr om fritidshuset med motivet att området behövs för att utvidga en på-
gående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området (MB 7 kap 18c § p 1). 
Genom att utvidga ”boendeverksamheten” till denna del av fastigheten blir det möjligt att bevara 
den befintliga kulturhistoriskt särskilt värdefulla sommarstugan på fastigheten.

Om fastigheten inte skulle planläggas finns ingen laglig möjlighet att hindra att de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaderna rivs (rivningslov krävs inte utanför planlagt område), och de kan då ersättas 
med ny byggnad, som kan beviljas dispens från strandskyddet med motivet att platsen redan tagits i 
anspråk.

Området som helhet saknar betydelse för allmänhetens tillgång till strandområdet då det ligger 
inom en privat tomt och inte berörs av eller gränsar till några stigar eller områden där allmänheten 
vistas. Vattenområdet som gränsar till fastigheten är bevuxet med en tät vassvegetation som sträcker 
sig 30-60 meter ut i vattnet vilket gör stranden ointressant för allmänhetens vistelse. 

Strandzonens eventuella värde för växt- och djurliv värnas genom att den inte får bebyggas (prick-
mark) och att större träd och hålträd inte får fällas.

Att en brygga har funnits på platsen sedan innan strandskyddet infördes framgår av äldre flygbilder. 
Strandskyddsfrågan har därför aldrig aktualiserats för den. Bryggan är en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet, och behovet kan inte tillgodoses utanför området, då bryggan fyl-
ler ett behov för fastigheten för att kunna nå vattnet för bad och båtliv (MB 7 kap 18 c § p 3).

Område 2 - Dingelsundet 2:89
Området består av en fastighet med ett bostadshus från 2011. Till fastigheten hör också vattenom-
råde med en brygga.

Bostadshuset har uppförts med dispens från strandskyddet, och en tomtplatsavgränsning har gjorts 
som omfattar hela fastigheten. Skäl för upphävande av strandskyddet är således att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. För bryg-
gan finns en strandskyddsdispens.

Område 3 - Dingelsundet 2:3 och 2:5
Området består av två fastigheter (med samma ägare) där den större är bebyggd med ett äldre 
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bostadshus. Vid stranden finns en brygga med ett tiotal båtplatser. Bryggan nyttjas endast för fast-
ighetens eget behov - där släkt och vänner får disponera båtplats utan ekonomisk kompensation. 
Bryggan nås från land via den privata trädgården intill bostadshuset.

Fastigheten är mycket stor och är möjlig att dela, och tillsammans med Dingelsundet 2:5 kan ytterli-
gare två eller tre fastigheter skapas (en framför och en eller två bakom det befintliga bostadshuset). 

Strandskyddet upphävs inom hela fastigheten, dels med motivet att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (det gäller marken 
mellan det befintliga bostadshuset och strandzonen, vilket utgör en skött gräsmatta - MB 7 kap 18c 
§ p 1), dels (för området bakom bostadshuset) med motivet att det genom bebyggelse är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen (MB 7 kap 18c § p 2).

Sstrandskyddet upphävs även för området närmast strandlinjen. Området är genom sitt läge inte 
tillgängligt för allmänheten. Området behandlas som inom fastigheten Dingelsundet 2:4 (prickmark 
och bestämmelse om att naturmarken ska bevaras) för att bibehålla naturmark utmed stranden. 

Område 4 - brygga vid fastigheten Dingelsundet 2:3
Strandskyddet upphävs för vattenområdet med bryggan, med motivet att bryggan är en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet, och behovet kan inte tillgodoses utanför området, då 
bryggan fyller ett behov för fastigheten för att kunna nå vattnet för bad och båtliv (MB 7 kap 18 c 
§ p 3). Brygga har funnits på platsen sedan innan strandskyddet infördes, även om den nuvarande 
bryggan är av senare datum - den har ersatt en tidigare konstruktion som på grund av ålder och 
förfall bedömts som alltför farlig att använda.

Område 5 och 6 - Dingelsundet 2:123 och del av Dingelsundet 2:6
Strandskyddet upphävs för hela fastigheten Dingelsundet 2:123 och för den del av Dingelsundet 2:6 
som berörs av strandskydd. Motivet är att området genom bebyggelse är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen (MB 7 kap 18c § p 2).

Område 7 - Dingelsundet 2:147
Området består till övervägande del av en tomt med ett äldre fritidshus. Strandskyddet upphävs 
med motivet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften (MB 7 kap 18c § p 1) - det utgör hemfridszon kring det befintliga bostadshu-
set.

Område 8 - Del av Dingelsundet 2:21
Området består dels av ett mindre parti skogsmark söder om fritidshuset på område 7 ovan, samt 
del av två välhävdade villatomter med ansade gräsmattor. För skogspartiet är skälet till upphävande 
att området genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen (MB 7 kap 18c § 
p 2) - det ligger bakom fastigheten Dingelsundet 2:8 med ett fritidshus som kommer att bevaras. 
Mellan Dingelsundet 2:8 och område 8 sparas en remsa allmänt tillgänglig mark (med strandskyddet 
kvar) för att möjliggöra passage i nord-sydlig riktning.

För den del av strandskyddsområdet som består av villatomterna är motivet att området redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18c 
§ p 1) - förutom att det genom bebyggelse ligger väl avskilt från strandlinjen (MB 7 kap 18c § p 2).

Område 9 - Dingelsundet 2:8 och 2:28
För fastigheten Dingelsundet 2:28 har nyligen beviljats ett bygglov för att ersätta befintligt fritids-
hus med en villa. I samband därmed har en tomtplatsavgränsning gjorts, och strandskyddsdispens 
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beviljats. Strandskyddet upphävs här i enlighet med bygglovet.

Fastigheten Dingelsundet 2:8 är en mycket stor fastighet med ett fritidshus av stort kulturhistoriskt 
värde och ett par mindre byggnader. Fritidshuset beläggs i planen med rivningsförbud. För att ge 
ägaren till fastigheten möjlighet att nyttja sin fastighet i enlighet med den fördjupade översiktspla-
nen för Dingelsundet och syftet med denna detaljplan (omvandling av fritidshus till permanent-
bostäder ska möjliggöras) har byggrätt för ytterligare en bostad lagts in mellan fritidshuset och den 
bygglovsbeviljade villan på Dingelsundet 2:28. 

Strandskyddet upphävs för hemfridsområdet kring fritidshuset med motivet att området redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18c 
§ p 1) och för området mellan fritidshuset och den tillkommande villan med motivet att området 
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området (MB 7 kap 18c § p 1). Genom att utvidga ”boendeverksamheten” till denna del av fastig-
heten blir det möjligt att bevara den befintliga kulturhistoriskt särskilt värdefulla sommarstugan på 
fastigheten.

Inom resterande del av fastigheten bibehålls strandskyddet, bl a för att möjliggöra åtkomst till ud-
den vid norra delen av fastigheten.

Område 10 - brygga vid samfälld strand Dingelsundet s:7
Bryggan ligger vid en liten holme inom den samfällda stranden. Den avses utgöra en gemensam 
brygga för flera fastigheter inom Dingelsundet. Av äldre flygbilder framgår att brygga - och urgräv-
ning i det mäktiga vassområdet - funnits sedan innan strandskyddet infördes. Någon strandskydds-
dispens finns därför inte för bryggan.

Strandskyddet upphävs med motivering att den är en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet, och behovet kan inte tillgodoses utanför området (MB 7 kap 18 c § p 3).

Område 11 - brygga vid samfälld strand Dingelsundet s:7 och Dingelsundet 2:137
Bryggan tillhör fastigheten Dingelsundet 2:137 som har ett servitut att ha brygga på platsen. Strand-
skyddet upphävs med motivering att den är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet, och behovet kan inte tillgodoses utanför området (MB 7 kap 18 c § p 3).

Område 12 - Dingelsundet 2:137 och 2:138
Fastigheterna är bebyggda med fritidshus uppförda på 1950-talet. De ligger lågt och riskerar att 
översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern, varför de inte givits större byggrätt än de byggnader 
som redan finns inom fastigheterna.

Strandskyddet upphävs inom fastigheterna med motiveringen att området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18c § p 1) - hela 
fastigheten utgör hemfridszon för respektive byggnad.

Område 13 - vattenområde med bryggor inom fastigheten Dingelsundet 2:29
Stranden vid fastigheten Dingelsundet 2:29 är mycket långgrund. Bryggor har funnits i området 
sedan lång tid tillbaka, både för fiske och för fritidsbåtar, vilket kan utläsas av gamla flygfotografier. 
Ett par av dagens bryggor är gemensamma, medan någon är mer privat genom upprättat servitut. I 
planförslaget utgör området vattenområde för gemensamma bryggor, och det gränsar till strandom-
råde där strandskyddet behålls. 

Strandskyddet upphävs för vattenområdet med motiveringen att en brygga är en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet, och behovet kan inte tillgodoses utanför området (MB 7 
kap 18 c § p 3).
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Område 14 - vattenområde med bryggor vid området Burmavägen
Sommarstugeområdet vid Burmavägen byggdes ut på 1930-talet. De flesta stugorna med strand-
tomt försågs också med bryggor - sådana har funnits av och till genom åren. Vissa vintrar har isen 
tagit dem, vid högvatten och stormar har de förstörts eller flutit iväg, och sedan har de ersatts med 
nya bryggor. För att ge möjlighet för varje strandtomt att också ha en mindre brygga för bad och 
ett par båtar har planen fått användningen ”vattenområde för mindre bryggor”. Strandskyddet 
upphävs inom hela området med motivet att en brygga är en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet, och behovet kan inte tillgodoses utanför området (MB 7 kap 18 c § p 3). Bryggan 
hör till fastigheten.

Område 15 - Burmavägen
Sommarstugeområdet vid Burmavägen byggdes ut på 1930-talet (några stugor byggdes tidigare). 
Några av de ursprungliga stugorna har ersatts med moderna villor, men flera stugor finns kvar.

Strandskyddet upphävs inom hela området, förutom ett litet ”släpp” för att ge allmän tillgång till en 
passage genom området. Skälet för upphävande av strandskyddet är för större delen av området att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften (MB 7 kap 18c § p 1). Hela strandzonen ligger inom hemfridsområden för sommarstugor/
bostadshus. För de delar som inte gränsar till stranden (t ex del av Dingelsundet 2:2 och Dingels-
undet 2:29) är motivet för upphävande att området genom bebyggelse är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen (MB 7 kap 18c § p 2).

3. GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
3.1 Fastighetsrättsliga frågor

3.1.1 Förändrad fastighetsindelning
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning när nya bostadsfastigheter styckas av eller  
fastigheter delas. Bildande eller ändring av servitut kan behövas och gemensamhetsanläggningar kan 
behöva inrättas eller omprövas.

Fastighetsgränserna som redovisas på grundkartan har olika kvalitet - vissa är inmätta med hög 
precision medan några kan avvika med upp till en halvmeter (i något fall mer). I de fall det behövs 
större precisering (t ex när nya fastigheter bildas) behöver en fastighetsbestämning göras. En sådan 
söks hos lantmäterimyndigheten.

Gemensamhetsanläggningar
Tillkommande nya bostadsfastigheter inom planområdet ska anslutas till befintlig gemensamhetsan-
läggning för väg. För nya tillfartsvägar inom planområdet som försörjer mer än en fastighet bör ny 
gemensamhetsanläggning bildas där de nya bostadsfastigheterna ska ingå. 

Ny(a) gemensamhetsanläggning(ar) kan bli aktuella för vattenförsörjning och avlopp om inte områ-
det ska ingå i kommunens verksamhetsområde.

Gemensamhetsanläggning kan bildas för förvaltning av naturmark med enskilt huvudmannaskap 
om behov finns - dessa områden kan också fortsatt skötas av fastighetsägare som idag.

Rättigheter
Ledningsrätt finns för kraftledning genom området. Den påverkas inte av planen.



28

Servitut
En stor mängd servitut för tillfartsvägar, vattenledningar, bad- och båtplats mm finns inom områ-
det. Vid genomförande av planen, framförallt när nya fastigheter bildas, kan det finnas behov att 
bilda nya, ombilda eller upphäva servitut. Detta hanteras i samband med att nya fastigheter tillkom-
mer.

3.2 Tekniska frågor
3.2.1 Tekniska åtgärder
Åtgärder som kan bli aktuella är
- utbyggnad av vatten- och avloppsledningar
- åtgärder för avledande av dagvatten
- åtgärder för skydd mot översvämning

3.2.2 Utbyggnad allmän plats
Ingen ny allmän plats kommer att byggas ut med anledning av planen.

3.2.3 Utbyggnad vatten och avlopp
Lösningarna för vatten- och avloppsförsörjning inom området är idag enskilda. Det finns två ge-
mensamhetsanläggningar för vatten, som har avtal med kommunen om anslutning till kommunens 
huvudledning. 22 fastigheter inom planområdet är anslutna till dessa (grönt respektive ljusblått i 
karta nedan), medan övriga har egen brunn eller saknar vattenförsörjning. Samtliga fastigheter inom 
planområdet har enskilda avloppslösningar.

Området norr om planområdet (Knappstad 2:8) kommer att inordnas i kommunens verksamhets-
område för vatten och avlopp med ledning utmed Margårdsvägen till Zakrisdal. Det planerade om-
rådet söder om Burmavägen (Västra Dingelsundet) kommer också att ingå i kommunens verksam-
hetsområde med anslutning till ledningsnät utbyggt i Dingelsundsvägen söderut. Se karta ovan.
En utredning om eventuell utvidgning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp 
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pågår och kommer att genomföras under 2022. Resultatet av denna kommer att påverka den slutliga 
utformningen av detaljplanen.

3.2.4 Dagvatten
Dagvatten avleds idag direkt från respek-
tive fastighet till angränsande mark (eller 
vattenområde) eller till befintligt dike (blå 
pilar i bild bredvid). Del av området ingår 
i markavvattningsföretag för Knappstad 
och Dingelsundet från 1932 (markerat 
med röda vertikala streck i kartan).
Dagvatten från nya fastigheter kan ledas 
bort via befintliga diken. Bestämmel-
ser om begränsning av hårdgöring av 
mark har införts för att inte skapa alltför 
höga flöden från bostadsfastigheter. 
Dagvattenavrinning via befintligt dike 
vid Burmavägens västra del säkerställs 
i planen liksom ett befintligt dike över 
fastigheten Dingelsundet 2:133, i övrigt 
finns inget behov av åtgärder i planen.

3.3 Ekonomiska frågor
3.3.1 Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

3.3.2 Ersättningsanspråk
Införande av rivningsförbud för byggnad innebär att fastighetens ägare kan ha rätt till ersättning av 
kommunen för den skada som rivningsförbudet medför, under förutsättning att skadan är bety-
dande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten (PBL 14 kap 7 §). Sådan skada 
bedöms inte föreligga vid genomförande av denna plan.

3.3.3 Drift allmän plats
Drift av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap består av skogsbruksåtgärder enligt kom-
munens skogsbruksplan på kommunens mark - planen innebär inga förändringar.

Drift av allmän plats med enskilt huvudmannaskap består dels av skötsel av naturmark som åligger 
markägare och ledningsrättshavare samt drift av vägarna som är gemensamhetsanläggningar. För 
naturmarken medför genomförande av planen att viss naturmark omvandlas till bostadstomter, 
varför området för skötsel minskar något. För vägarna innebär genomförande av planen att fler 
fordon kommer att trafikera dem vilket kan medföra ökade kostnader för skötsel. Detta är en fråga 
som regleras i gemensamhetsanläggningen - fler fastigheter som nyttjar vägen innebär fler delägare i 
ga:n.

De vägar som uppbär statligt driftsbidrag sköts av kommunen enligt avtal med samfällighetsfören-
ingen för gemensamhetsanläggningen. Ökade driftskostnader kan i viss mån kompenseras med ökat 
driftsbidrag, men möjligen kan det bli en merkostnad för kommunen, då driftsbidraget inte täcker 
kommunens kostnader ens med dagens förhållanden.
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3.3.4 Drift vatten och avlopp
Utredning om va-lösning för området pågår. Ett förslag till lösning ska finnas innan planförslaget 
ställs ut för granskning.

3.4 Organisatoriska frågor
3.4.1 Markanvisning
Upplåtelse/försäljning av privat mark genom avstyckningar från större fastigheter är en fråga för 
respektive fastighetsägare.

3.4.2 Tidplan
Detaljplanearbetet beräknas pågå under hela 2022 och med antagande tidigast under andra kvartalet 
2023. 

3.5 Kulturvärden
3.5.1 Rivningsförbud
Byggnader som är utpekade som av särskilt kulturhistoriskt värde i kommunens kulturmiljöprogram 
har åsatts rivningsförbud i planen. Det gäller mangårdsbyggnaden på Dingelsundets gård, en ladu-
gårdsbyggnad, två fritidshus och fem komplementbyggnader. 

3.5.2 Bevarandekrav
Varsamhetskrav har införts för åtgärder på byggnader med rivningsförbud.

3.6 Prövning enligt annan lagstiftning
Äldre byggnader kan innehålla boplatser för fladdermöss. Fladdermöss är fridlysta enligt bilaga 1 till 
artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplant-
ningsområden eller viloplatser. Artskyddsfrågan kan komma att aktualiseras vid rivning av byggnad. 
Detta är en fråga att förhålla sig till för den som avser riva byggnad. 

Generellt biotopskydd gäller för diken inom jordbruksmark. Inga sådana diken berörs av planens 
genomförande.

Anläggande av bryggor kan kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kap. Detta är 
en fråga för den som avser anlägga brygga.

4. PLANERINGSUNDERLAG
4.1 Kommunala
4.1.1 Detaljplan
Planområdet omfattas inte i någon del av detaljplan. Planområdet gränsar till detaljplan för Knapp-
stad 2:8 (1780K-37-P2021-02), detaljplan för del av Dingelsundsvägen (1780K-P2020-05), och 
detaljplan för Västra Dingelsundet (antagen 2021-05-19 och överklagad till mark- och miljödomsto-
len).

4.1.2 Grundkarta
Grundkarta har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningens lantmäteriavdelning den 2022-01-12.

4.1.3 Översiktsplan
Gällande översiktsplan 2012
Planområdet ligger utanför det som anges som stadsutvecklingsområde, men inom område som i 
översiktsplanen anges som stad.
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Förslag till Översiktsplan 2050
Förslag till ny kommunomfattande översiktsplan var på samråd sommaren/hösten 2021. I förslaget 
ligger planområdet inom område för ”stadsutveckling komplettering”.

Fördjupning av översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad 2014
Den fördjupade översiktsplanen anger för Norra Dingelsundet att det ska finnas möjlighet att om-
vandla fritidshus till permanentostäder och att etablera ytterligare ett antal bostäder. Hänsyn ska tas 
till natur-, kultur- och friluftsvärden, och utvecklingen av Dingelsundet ska ske med bevarande av 
områdets karaktär. FÖP-en ligger till grund för utformningen av föreliggande detaljplan.

4.1.4 Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 11a § PBL
Undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts och samråtts med Länsstyrelsen i Värmland 
2022-02-09 enligt 6 kap 6 § miljöbalken. Kommunens bedömning är att genomförandet av detalj-
planen inte riskerar innebära betydande miljöpåverkan. 

Planen kan dock innebära en viss påverkan på miljön vilket behandlas under rubriken Konsekvenser i 
denna planbeskrivning. 

Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara relevanta att behandla:
• buller- och riskfrågor
• påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö
• påverkan på naturmiljö

4.2 Utredningar 

4.2.1 VA-utredning
Kommer att göras under 2022.

4.2.2 Naturinventeringar
Översiktlig naturinventering, Karlstads kommun november 2021.
En översiktlig naturinventering av området har gjorts hösten 2021. Inventeringen omfattar inte 
privata bostadstomter. (Översiktlig naturinventering, Teknik och fastighetsförvaltningen 2021-12-07).

Kompletterande utredning om påverkan på fladdermöss, Sweco 2022.
Fladdermusutredning gällande påverkan av exploatering utmed västra Karlstads vänderkust (Sweco 
2021-09-01) togs fram för att analysera hur ett antal pågående planprojekt påverkar gynnsam beva-
randestatus för fladdermöss i området.

En kompletterande utredning (Fladdermusutredning gällande detaljplan för Norra Dingelsundet, Sweco 
2022-04-08) har gjorts 2022 för att analysera om den nu aktuella planen har någon inverkan på de 
bedömningar som gjordes i utdedningen 2021.

Fågelinventeringar östra och västra Dingelsundet samt Knappstad 2:8
I samband med detaljplaneläggning av Knappstad 2:8 norr om planområdet gjordes en invente-
ring av naturvärden, fåglar och groddjur, Ecogain (2019), och en riktad artskyddsutredning, Ecogain 
(2020).

I samband med planläggning av Västra och Östra Dingelsundet, direkt söder om aktuellt planom-
råde har fågelinventering gjorts (Fågelinventering Dingelsundet, Greensway, 2020). 
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I samband med planläggning av östra Dingelsundet, söder om aktuellt planområde har en konse-
kvensbedömning för fågellivet gjorts (Karlstads kommun 2020).

4.2.3 Geoteknisk utredning
Inom fastigheterna Dingelsundet 2:11, Dingelsundet 2:21 och Knappstad 2:8 där nya tomter före-
slås kan geoteknisk utredning behöva göras innan detaljplanen antas.

4.2.4 Bullerutredning
Bullerpåverkan från järnvägen har utretts i samband med detaljplan för Knappstad 2:8 (Riskutred-
ning Knappstad, buller och vibrationsutredning, Sweco 2020). Slutsatser från denna bedöms kunna tillämpas 
även i denna detaljplan.

Bullerpåverkan från Skoghallsvägen har utretts i samband detaljplan för Knappstad 2:47 (Trafikbul-
lerutredning av WSP, daterad 2019-09-13 och reviderad 2020-03-15). Buller från Skoghallsvägen bedöms 
inte påverka denna detaljplan.

4.2.5 Riskutredning
Risker avseende transporter av farligt gods på Skoghallsvägen och järnvägen Karlstad- Skoghall har 
utretts i en särskild riskutredning i samband med  detaljplan för Knappstad 2:8 (Riskutredning Knapp-
stad, Sweco 2020-01-29). Denna utredning bedöms också kunna ligga till underlag för föreliggande 
detaljplan. 

Risker avseende transporter av farligt gods på Skoghallsvägen redovisas också i planbeskrivning till 
detaljplan Knappstad 2:47 sid 28 ff  (ang transporter av farligt gods).

4.2.6 Kulturmiljöutredning
En kulturmiljöutredning för hela Dingelsundet gjordes i samband med upprättande av fördjupad 
översiktsplan för området (Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet, Värmlands museum 2010).

Området har inventerats inom ramen för Karlstads kulturmiljöprogram 2019 (https://karlstad.se/
Bygga-och-bo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Kulturmiljoprogrammet/)

5. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
5.1 Kommunala
5.1.1 Översiktsplan
I Översiktsplan 2012 för Karlstad är Dingelsundet inte särskilt utpekat. Området ligger inom 
översiktsplanens tätortsavgränsning för staden och gränsar till stadsutvecklingsområdet Västkust. I 
förslag till Översiktsplan 2050, som var föremål för samråd under sommaren 2021, är Dingelsunds-
området utpekat som stadsutvecklingsområde. En fördjupning av översiktsplanen, FÖP Dingelsundet 
och delar av Knappstad, antogs av kommunfullmäktige 2014-11-20. Detaljplanen bedöms vara förenlig 
med kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen.

5.2 Riksintressen
5.2.1 Yrkesfiske
Vänern är av riksintresse för yrkesfiske (MB 3 kap 5 §). Förutom vattenområdet omfattas  
Petterssonsudden inom planområdet av riksintresset.
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5.2.2 Friluftsliv
Vänern med öar och strandområden inom Norra Vänerskärgården är av riksintresse för friluftsliv 
(MB 3 kap 6 §). Gränsen för riksintresseområdet följer i princip strandlinjen i planområdet.

Planområdet ligger inom det område som på grund av sina natur- och kulturvärden är utpekat 
som av riksintresse för friluftsliv och turism (MB 4 kap 1 och 2 §§) vilket omfattar hela Karlstads 
kommun söder om E18. Bestämmelserna om riksintresse enligt 4 kap MB utgör inget hinder för 
utveckling av befintliga tätorter.

5.2.3 Trafikkommunikation
Järnvägen Karlstad-Skoghall är av riksintresse för kommunikationer (MB 3 kap 8 §).

5.3 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap miljöbalken
5.3.1 Jordbruksmark
Inom planområdet finns mark som är klassad som jordbruksmark (åker 4 ha och bete 1,6 ha). Del 
av marken används som betesmark för privathästar.

5.3.2 Skogsbruk
Mindre partier kommunägd mark inom planområdet utgörs av skogsmark som ingår i kommunens 
skogsbruksplan. Två mindre delar har naturvårdsmål medan de andra delarna har produktionsmål. 
Mindre områden med privat skogsmark finns inom området.

5.4 Miljökvalitetsnormer
5.4.1 Vatten
Den största delen av planområdet avvattnas mot Kattfjorden i Vänern, vilken enligt miljökvalitets-
normen (4 kap 9 §) har följande status: 
• Måttlig ekologisk status. Detta pga att bottenfaunabedömningen indikerar problem med 
miljögifter i sedimenten och hydrologisk regim i sjöar som visar på måttlig status då vattenståndets 
förändringstakt i Vänern inte följer naturliga variationer. God ekologisk status förväntas uppnås 
2039.
• God kemisk status (exkl. kvicksilver) och förväntas bibehållas.

En del av planområdet avvattnas mot Klarälven, Dingelsundsådran, som har följande status:
• Måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på avvikelser i hydrologisk regim, konnekti-
vitet och vattendragets närområde, som visar sämre status. Dessa kvalitetsfaktorer är avgörande för 
att god ekologisk status ska kunna uppnås.

De övriga vattenförekomsterna i deltaområdet i Karlstad har måttlig status avseende hydrologisk 
regim. Dingelsundsådran tar en mindre del av Klarälvens vatten men anses likväl vara lika påverkad 
av regleringen varför bedömningen blir måttlig status. Bedömningen av konnektivitet baseras på 
att fiskar och andra vandringsbenägna arter saknar möjlighet att vandra naturligt inom eller genom 
vattenförekomsten.
 
När det gäller vattendragets närområde har vattenförekomsten fått bedömningen måttlig, eftersom 
närområdet utgörs av 19 % aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor. Data för bedömning har 
tagits fram genom nationella geografiska analyser av markanvändningen i vattenförekomstens när-
område. Med närområde menas 30 meter från fårans kant. God ekologisk status förväntas uppnås 
2039.
• God kemisk status (exkl. kvicksilver) och förväntas bibehållas.
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Kommunal utbyggnad av vatten- och avlopp görs i samband med detaljplanearbeten runt om aktu-
ellt planområde vilket leder till att vattenkvaliteten förbättras.

5.5 Mellankommunala intressen
Skoghallsvägen (kommunalt huvudmannaskap) är en viktig tillfartsväg till västra delen av Hammarö, 
med Skoghall och Skoghallsverken. Järnvägen Karlstad-Skoghall är en viktig transportled för pap-
persindustrin i Skoghall.

5.6 Miljö
5.6.1 Strandskydd
Strandskydd om 100 meter råder längs Vänerstranden inom planområdet.

5.6.2 Vatten
Kattfjorden är råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstad och Hammarö med 
dricksvatten. Delar av planområdet ligger inom den sekundära vattenskyddszonen och delar inom 
den tertiära zonen. Föreskrifterna hindrar inte planerad byggnation men fördröjning av dagvatten 
bör eftersträvas

5.6.3 Dagvatten
Planområdet avvattnas huvudsakligen via diken mot Vänern. Ett markavvattningsföretag (Torrlägg-
ning medelst invallning mot sjön Vänern av mark inom hemmanen Knappstad och Dingelsundet från år 1928-29) 
med utlopp i Knappstadsviken (Dingelsundsådran) ligger delvis inom planområdet.

5.7 Hälsa och säkerhet
5.7.1 Omgivningsbuller
Bullerkällor intill planområdet är Skoghallsbanan (järnvägen) och Skoghallsvägen. De ligger båda 
utanför planområdet, cirka 60 respektive 80 meter, från närmsta föreslagna ny bebyggelse. 

Skoghallsvägen är en av de vägar som förbinder Karlstad med Hammarö. Skoghallsvägen trafikeras 
med ca 8000 fordon/dygn, varav ca 10 % är tung trafik (med bl a transporter till pappersindustrin 
i Skoghall). Skoghallsvägen är utpekad transportled för farligt gods. Skyltad hastighet är 80 km/h. 
Kommunen är huvudman för vägen. 

Planområdet gränsar till Skoghallsbanan. I samband med detaljplaneläggning av Knappstad 2:8 
direkt norr om denna detaljplan togs en buller- och vibrationsutredning fram för Skoghallsbanan 
(Sweco 2020-11-10). Där låg planerad bebyggelse 60 meter från järnvägen. Samtliga bostadsbyggna-
der klarade då gällande riktvärde vid fasad, ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Riktvärde för uteplats över-
skreds för fasader närmast spåret, men kunde klara bullerkraven för uteplats genom att antingen 
anlägga en uteplats vid fasad bort från spår, eller genom att anlägga en bullervall. 

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns bestämmelser om riktvärden 
för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid bostadsbyggnader. Enligt 3 § förordningen bör bul-
ler från spår- och vägtrafik inte överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00.
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5.7.2 Vibrationer
För vibrationer finns Svensk Standard SS 460 48 61, Vibration och stöt. Mätning och riktvärden för bedöm-
ning av komfort i byggnader. Enligt riktvärdena ska vibrationerna inte överskrida 0,4 mm/s i perma-
nentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler, dvs utrymmen där människor stadigvarande vistas. 
Gällande riktvärden ska tillämpas vid byggnation.

5.7.3 Farligt gods
Skoghallsvägen och järnvägen Karlstad-Skoghall utgör transportleder för farligt gods (Skoghallsvä-
gen sekundär transportled). 

I Karlstads kommuns översiktplan (2012) finns rekommendationer för hur ny bebyggelse utmed 
transportled för farligt gods ska beaktas i planeringen. Dessa anger att inom avståndet 70-150 meter 
från transportled kan de flesta typer av markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller ana-
lyser, exempelvis markanvändning för bostäder (småhus). Om bostäder ska planeras närmare än 70 
meter från en farligt-gods-led behöver en riskanalys göras som tar reda på vilka risker som männ-
iskor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur 
risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.

5.7.4 Magnetfält
Genom planområdet går två luftburna kraftledningar på 130 kV vardera. Enligt kommunens över-
siktsplan 2012 och den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet och delar av Knappstad ska ny 
bostadsbebyggelse placeras på sådant avstånd från kraftledningen att magnetfältsnivån normalt inte 
överstiger 0,2 mikrotesla.

Beräkning av magnetfältsnivån har gjorts längre norrut vid samma kraftledningsstråk, både vid 
Bergvik och Katrineberg (Enviromentor AB). Beräkningar vid Katrineberg och Bergvik visar att 
avståndet från den yttersta östra fasledningen till en magnetfältsnivå på 0,2 mikrotesla var 47 meter. 
För den västra 32 meter.

5.7.5 Risk för översvämning
Delar av planområdet är låglänta och riskerar att översvämmas vid 200-årsnivå  i Vänern (med 
hänsyn tagen till klimatförändring till 2100 och vindpåverkan). Inom området finns också instängda 
områden som riskerar att översvämmas vid skyfall.

Höga vattennivåer i Vänern
Planområdet är kuperat med nivåer från Vänerns nivå 
upp till 54-55 meter över havet. Området genomkor-
sas i den södra delen av ett stråk med marknivå lägre 
än +46 meter. Befintlig bebyggelse är lokaliserad till 
partier som ligger högre än Vänerns beräknade högsta 
nivå med tillägg för klimatförändring (+46,77 möh, se 
bild bredvid).

Tillfartsvägar ligger delvis så lågt att de riskerar att 
översvämmas. Även Skoghallsvägen i anslutning till 
planområdet kan i vissa delar komma att översvämmas 
vid extremt höga vattennivåer i Vänern.

Ungefär samma ytor (något mindre) beräknas beröras 
av beräknat högsta flöde i Klarälven vid normalvatten-
stånd i Vänern.
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Enligt Karlstads kommuns riktlinjer för planering och bygglov inom områden med översvämnings-
risk ska bostäder placeras inom område som inte översvämmas vid en 200-årshändelse; i detta fall 
200-årsnivå i Vänern +46,41 m (då planområdet är närmare Skoghall än Karlstad).

Skyfall
Norra delen av planområdet har sin avrin-
ning riktad mot norr, dels mot Margårds-
ängarna, via exploateringsområdet Knapp-
stad 2:8, och dels mot Vänern från ett 
lågpunktsområde väster om kraftledningen.

I söder sker avrinning dels mot Vänern 
norr om Petterssonsudden (områden väster 
om kraftledningen) och direkt mot Vänern 
(Burmavägen), och dels mot Knappstadsvi-
ken via markavvattningsföretaget.

5.8 Geotekniska förhållanden
Marken inom området består till stor del av 
berg i dagen (rött i vidstående bild) och lera 
(gult). En mindre del centralt i området består 
av sandig morän (grå). 

5.9 Kulturmiljö
5.9.1 Fornlämningar
En kulturmiljöutredning gjordes 2010 i samband med upprättande av den fördjupade översiktspla-
nen för Dingelsundet och Knappstad. Tre av de påträffade objekten inom planområdet för Norra 
Dingelsundet finns registrerade i Riksantikvarieämbetets portal Fornsök. Ett skåre/jaktvärn (nr 1 på 
karta nästa sida) påträffades på en höjd öster om kraftledningen centralt i planområdet, samt spår av 
en hamnanläggning och en ristning (nr 2 och 3 på kartan) längst ute på Petterssonsudden i planom-
rådets västra del. Samtliga tre är klassade som ”övrig kulturhistorisk lämning”. 

Instängda områden som riskerar att översvämmas vid skyfall
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Ett boplatsläge pekades i inventeringen ut 
inom betesmarken strax öster om gården på 
fastigheten Dingelsundet 2:21 (nr 4 på kar-
tan). Det är inte undersökt.

Därutöver påträffades stengärdsgårdar cen-
tralt i området väster om kraftledningen.

5.9.2 Värdefull miljö och byggnader
Fritidsbebyggelsen
Inom planområdet finns ett område med fritidshus 
som i kommunens kulturmiljöprogram klassats som 
särskilt värdefull miljö (röd markering i kulturmiljö-
programmet, västra området på bilden nästa sida). 
Området utgör en tidstypisk miljö med tidig och 
välbevarad fritidshusbebyggelse uppförd mellan år 
1925 och 1950-talet, representativt för den bebyg-
gelseutveckling som skedde på Dingelsundet på 1920- 
och 30-talet i samband med införandet av lagstadgad 
semester.

En ny ”naturlig och hälsosam” livsstil introducerades 
i Sverige runt 1890. Motion och naturnära friluftsliv 
blev en fråga om hälsa och ledde till nya livsstilsideal. 
Det nya idealet kan sägas vara en motreaktion mot 
1800-talets välbärgade familjers bekväma sommarnöj-
en med punschverandor. Friluftslivet ökade i popularitet 
och Svenska Turistföreningen verkade för ökad turism 
och friluftsliv. År 1914 grundades förbundet för Fysisk 
Fostran och de lanserade de nya stugorna för ett enkelt 
friluftsliv. 

Många tjänstemän hade haft semester genom avtal redan under tidigt 1900-tal och frågan debattera-
des livligt i samhället. Under 1920-talet, innan den allmänna semestern infördes var det huvudsakli-
gen medelklassen som hade råd och möjlighet     att uppföra en sportstuga, vilket speglas i Dingels-
undets bebyggelse från 1920-talet där banktjänstemän och läkare lät uppföra sina hus. 

Allas rätt till två veckors semester lagstadgades 1938. En omfattande informationskampanj för den 
goda semestern lanserades samtidigt som den första semesterperioden. Arbetarna skulle förkovra 
sig. Vidga sina vyer och ägna sig åt sport och friluftsliv av olika slag. Åka och se sig om genom till 
exempel cykelsemester, gå en kurs eller bygga sin egen sportstuga. I sportstugan skulle det enkla 
naturnära livet levas. Stora områden mark vid vatten styckades eller arrenderades ut över hela 
landet. I Karlstad finns områden från tiden på Skutberget och lite senare i Alster. Stugorna var ofta 

Särskilt värdefulla miljöer utpekade i kommunens kultur-
miljöprogram - det västra området med fritidsbebyggelse och 
det östra området kring Dingelsundets gård
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självbyggen på under 40 m2 och skulle ligga inpassade i naturen och terrängen. Under 1920-talet 
fanns färdiga byggsatser att köpa i funkisstil, allmogestil eller dalastil. Stugorna var ofta bruna eller 
faluröda medan de funktionalistiska var ljusa. 

Byggnaderna förhåller sig till platsens naturliga topografi och är varsamt placerade på bergiga natur-
tomter vid vattnet, vilket speglar tidens ideal för friluftsliv. Området har som helhet ett högt miljö-
skapande värde för Dingelsundets karaktär och historia som tidigt fritidshusområde från 1900-talets 
första hälft.

Karaktärsdrag inom området som anges som värdefulla är:
• bebyggelse som är välanpassad till platsens natur,
• låg och småskalig bebyggelse på kuperade naturtomter,
• tidstypiska och välbevarade fritidshus uppförda mellan år 1925 och 1955,
• fasadmaterial av träpanel i dov kulör,
• huvudbyggnad i 1-1,5 plan med mindre komplementbyggnader,
• stort antal uthus, gäststugor och matkällare,
• grundläggning som förhåller sig till den befintliga topografin,
• tomter som nås via slingrande skogsvägar och stigar, alternativt via sjön,
• bergiga sjönära naturtomter med höga tallar, och
• smidesgrindar vid tomtinfarter.

Dingelsundets gård med omgivningar
Även miljön kring den ursprungliga Dingelsundets gård (östra området på bilden ovan) är klassad 
som särskilt värdefull miljö med motiveringen att Dingelsundets gård med omgivningar speglar den 
långa period mellan 1700- och 1900-talet då den agrara verksamheten var huvudnäringen för de 
boende på Dingelsundet, vilket har samhälls- och lokalhistoriskt värde.

Platsen med bebyggelse omgiven av ett öppet landskap har som helhet ett miljöskapande värde för 
Dingelsundets karaktär och historia som agrarsamhälle.

De värdefulla karaktärsdragen är:
• bebyggelse placerad i öppet landskap,
• befintliga byggnader med hög ålder och bevarad karaktär,
• lämningar efter gårdssmedja och ladugård,
• stort antal mindre komplementbyggnader,
• stenmurar vid äldre vägsträckning och tomter,
• fasader av träpanel i dov kulör,
• takbeläggning av takpannor, svart takpapp eller bandad plåt,
• äldre växtmaterial i form av stora lövträd och fruktträd, samt
• vägnät av grusvägar, ej asfaltsvägar.

Värdefulla byggnader
Flera byggnader inom planområdet pekades ut som särskilt värdefulla eller av ett särskilt kulturhis-
toriskt värde i museets inventering. En mer genomgripande inventering av bebyggelse har gjorts i 
kommunens kulturmiljöprogram, som pekar ut tre bostadshus (varav två sommarstugor), fyra uthus 
och en ekonomibyggnad (ladugård) som särskilt värdefulla (rödmarkerade) samt flera bostadshus 
(huvudsakligen fritidshus) och några uthus som byggnad med visst värde (blåmarkerade). 

5.10 Fysisk miljö
Planområdet består förutom bebyggelse av skogsmark i den norra delen och öppen jordbruksmark 
(betesmark) i söder. Skogen består huvudsakligen av tallskog samt ett större våtmarksområde. En 
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60 meter bred kraftledningsgata samt järnvägen mellan Karlstad och Skoghall genomkorsar områ-
det i nord-sydlig riktning. 

Planområdet ligger i en lantlig miljö med ett småskaligt jordbrukslandskap och mindre skogspartier. 
Bebyggelsen består av tre gårdsmiljöer och ett 20-tal villor samt fritidsbebyggelse på skogsklädda 
tomter i strandlägen. Vägarna är smala grusvägar.

I väster finns områden med fina klippor mot Vänern (Petterssonsudden och Burmavägen) medan 
stränderna i övrigt är vassbevuxna med urgrävningar för båtplatser vid privata tomter.

5.10.1 Naturmiljö
Området har en stor variation av naturtyper med barrskog, lövskog, våtmarker och ett småskaligt 
odlingslandskap. Detta ger förutsättningar för många artgrupper, både att hitta en livsmiljö och en 
spridningsväg genom området.

Flera delområden har bedömts ha naturvärden, varav värden knutna till lövrika miljöer är det som 
förekommer mest, men här finns också en värdefull naturbetesmark i söder, äldre och relativt 
opåverkad hällmarkstallskog i den västra delen ut mot Vänern och en stor våtmark i områdets norra 

Naturvärden knutna till naturtyper. Gröna ringar visar naturvärden knutna till lövskog, bruna ringar visar 
naturvärden knutna till barrskog/blandskog, gula ringar visar naturvärden knutna till odlingslandskap och blå 
ringar visar naturvärden knutna till våtmarker
(karta från den översiktliga naturinventeringen)
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del. Det är inte något delområde som enskilt bedöms ha mycket höga naturvärden, men många om-
råden bidrar med viktiga strukturer, så som lövträd, död ved, hålträd, fuktiga marker, öppna diken 
och en värdefull flora.

Den småskaliga strukturen i området, med omväxlande skogar och öppna marker, skapar många 
brynmiljöer och andra halvöppna, vindskyddade miljöer som är gynnsamma för pollinerande 
insekter. Detta är i sin tur positivt både för pollinering och för tillgången på föda för insektsätande 
fågelarter och fladdermöss.

I ett landskapsperspektiv har naturen i området en viktig funktion. Det har konstaterats att området 
är viktigt för spridning för flera artgrupper, så som barrskogsmesar, lövskogsarter, groddjur och 
vildbin och att området utgör del av ett kritiskt spridningssamband mellan Hammarö och land-
områdena norr om Karlstad. Närheten till Vänern i väster och våtmarkerna i Klarälvsdeltat i öster 
skapar goda förutsättningar för fladdermöss och andra arter som trivs i fuktiga och lövrika miljöer.

Fågelinventeringar har gjorts i samband med planläggning både söder och norr om aktuellt plan-
område. Där konstaterades inget revir av någon fågelart som är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldi-
rektiv och för vilka särskilda skyddsområden ska avsättas. Det fanns heller inga riktigt ovanliga eller 
sällsynta arter. Däremot noterades sju rödlistade arter inom inventeringsområdet söder om plan-
området. Dessa var entita (NT), svartvit flugsnappare (NT), grönfink (EN), ärtsångare (NT) och 
stare (VU, säker häckning), björktrast (NT) och kråka (NT, säker häckning). Norr om planområdet 
noterades tre revir av gulsparv (NT) och minst två revir av stare (VU). De rödlistade arterna som 
noteras är alla relativt vanliga fåglar där rödlistningen relaterar till en nedåtgående populationstrend, 
antingen på grund av minskande habitat eller på grund av sjukdomar. 

Naturförhållandena inom det nu aktuella planområdet är lika både de norr och söder om och lik-
nande fågelarter torde kunna finnas även här.

Våtmarksområdet i norra delen av nu aktuellt planområde pekas ut som ett naturvärdesobjekt. Våt-
markens hydrologi är starkt påverkad genom ett dämme öster om järnvägen. Våtmarken saknar helt 
avrinning vilket gör att vattnet i stort sett är stillastående. Våtmarker är dock generellt en bristvara i 
landskapet och området bidrar därför positivt till biologisk mångfald. Inga groddjur identifierades 
inom inventeringsområdet och fågelinventeringen visar på en normal och ordinär fågelfauna där 
(Ecogain 2019).

Flera områden omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken, en åkerholme och flera 
öppna diken.

5.10.2 Bebyggelse
Inom området finns 45 fastigheter med byggnader. Av dessa är 24 permanentbostäder. Permanent-
bostäderna inom området är de flesta byggda under 2000-talet - antingen genom att äldre fritidshus 
har ersatts med nya byggnader eller att nya tomter bildats genom avstyckning. De bostäder som är 
äldre hör främst till de tre gårdsmiljöerna.

Fritidshusen (17 st) är huvudsakligen äldre, och många kom till då Sverige fick lagstadgad semester 
och människor började bygga sig sommarstugor. Dessa är beskrivna under rubriken  
5.9 Kulturmiljö övan.

5.11 Sociala värden
Dingelsundet är ett attraktivt område för boende, med närhet till Vänern, natur och rekreationsom-
råden. Det är även nära till Karlstads centrala delar och Skoghall. Flera detaljplaner har tagits fram 
i närområdet för att möjliggöra för permanentboende i tidigare fritidshus och nya tomter för fler 
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att kunna bosätta sig i området. Dingelsundet är ett område som växer med fler bostäder, men även 
förbättrade gång- och cykelvägar som binds samman med Karlstads övriga gång- och cykelvägnät.

Rekreationsvärden 
Det finns god tillgång till bostadsnära natur inom och intill planområdet. Inom planområdet finns 
Petterssonsudden, som ligger vid Vänern med möjlighet till fiske, bad och utblickar. Udden är ett 
värdefullt område för kultur, natur och rörligt friluftsliv. Den är ett av de få ställen i området där all-
mänheten kan komma ut till fina klippstränder invid Vänerstranden. Udden är bevuxen med tall av 
varierande ålder och storlek. Vissa av träden är flera hundra år. Udden används främst av de boende 
i området.

Nordväst om planområdet, invid Vänern, ligger Göteborgsudden som är ett närströvområde och 
ett populärt utflyktsmål. Här finns en tillgänlighetssanpassad vandringsled och möjlighet till bad i 
Vänern. 

Öster om planområdet och Skoghallsvägen ligger även Knappstadviken, som är en del av 
Klarälvsdeltat med ett rikt djurliv och naturvärden. Här finns vandringsleder, fågeltorn, hagar 
och grillplatser. 

5.12 Teknisk försörjning  
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. En utredning om pla-
nområdet ska inordnas i kommunens verksamhetsområde pågår och ska vara färdig under 2022.

Ett antal fastigheter inom området har sin dricksvattenförsörjning ordnad via enskilda ledningar 
anslutna till kommunens huvudvattenledning. Avlopp är ordnat via enskilda anläggningar.

Inom området finns också några enskilda brunnar, både energibrunnar och övriga. 

Dagvatten från befintliga tomter avleds till omkringliggande mark eller till Vänern. Se under rubri-
ken 

Området ligger inom Karlstads El- och stadsnäts koncessionsområde.

5.13 Service
En knapp kilometer norr om planområdet finns viss tillgång till service - förskola och kollektivtra-
fik. Närmaste skola är Västerstrandsskolan (F - 6) och närmaste livsmedelsbutik finns på ca 5 km 
avstånd (Strand). 

5.14 Trafik
5.14.1 Kollektivtrafik
Värmlandstrafiks busslinje mellan Karlstad och Skoghall trafikerar Skoghallsvägen, med en håll-
plats i planområdets sydöstra hörn där Dingelsundsvägen ansluter till Skoghallsvägen.

Tätortstrafikens busslinje till Zakrisdalsudden har en hållplats vid Margårdsvägens anslutning till 
Zakrisdalsvägen, ca en kilometer norr om planområdets norra del.

5.14.2 Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg mellan Skoghall och Karlstad finns utmed Skoghallsvägen. En ny gc-väg 
planeras utmed Margårdsvägen från Zakrisdal till det pågående bostadsprojektet norr om  
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planområdet, fram till parke-
ringsplatsen till Göteborgsud-
den. En ny gc-väg planeras 
också från Dingelsundsvägens 
anslutning till Skoghallsvägen 
och söderut till befintliga och 
planerade bostadsområden i 
södra delarna av Dingelsundet.

Enligt den fördjupade över-
siktsplanen för Dingelsundet 
bör Margårdsvägens förläng-
ning mot söder fortsätta med 
en gc-väg som ansluter till 
befintlig tillfartsväg till bebyg-
gelsen i södra delen av planom-
rådet (Norra Burmavägen). En 
gc-väg planeras också genom 
exploateringsområdet Västra 
Dingelsundet, som knyter 
ihop Dingelsundsvägen med 
Burmavägen och den nord-
sydliga vägen genom planom-
rådet.

5.14.3 Biltrafik och gatumiljö
Planområdet angörs dels från norr via Margårdsvägen (enskild väg med statligt driftsbidrag) och 
dels från söder via Dingelsundsvägen/Burmavägen. Östligaste delen av Dingelsundsvägen kommer 
att få kommunalt huvudmannaskap medan fortsättningen Burmavägen är enskild väg med statligt 
driftsbidrag. Övriga vägar i planområdet är enskilda. 

Dingelsundsvägen utgör tillfart till flera delområden där ny åretrunt-bebyggelse etableras (Södra, 
Östra och Västra Dingelsundet) medan övriga vägar trafikeras endast av boende utmed vägen. 
Korsningen med Skoghallsvägen kommer att få ökad trafiksäkerhet genom att ett vänstersvängfält 
byggs.

Margårdsvägen är till större delen asfalterad, medan övriga vägar är smala grusvägar.

6. KONSEKVENSER 
6.1 Fastigheter och rättigheter
Ca 25 nya fastigheter kan bildas, dels genom avstyckning från stamfastigheten Dingelsundet 2:21 
och kommunens fastighet Dingelsundet 2:11, och dels genom delning av stora bostadsfastigheter.

Befintliga servitut som ligger inom kvartersmark för bostäder bekräftas genom med planbestäm-
melser i lägen där det bedöms nödvändigt. De servitut som inte säkerställs på detta sätt gäller fort-
satt, men kan vid behov omvandlas eller upphävas, t ex i samband med bildande av nya fastigheter.

Ledningsrätt för kraftledning bekräftas med planbestämmelse och påverkas inte.
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6.2 Jordbruksmark
En liten areal jordbruksmark (ca 0,5 ha) tas i anspråk för bebyggelse (2-3 nya tomter).

Området ligger i utkanten av den öppna marken och kommer delvis att bli avskuret av ny tillfart till 
planerad bebyggelse. Del av jordbruksmarken har fyllts upp av överskottsmassor från anläggnings-
arbete inom södra Dingelsundet. 

Förlusten av jordbruksmark bedöms som obetydlig i förhållande till värdet av att åstadkomma ny 
bostadsbebyggelse i aktuell del av planområdet.

6.3 Natur
6.3.1 Grönområde
Planen innebär att ca 1,5 ha mark som idag är skogbevuxen kan tas i anspråk för ny bostadsbebyg-
gelse medan resten av skogsmarken planläggs som naturmark. Skogsmark som ligger på privata bo-
stadstomter planläggs som kvartersmark för bostäder (med möjlighet att vissa stora fastigheter kan 
komma att delas) och därmed kan skogen mer eller mindre försvinna. Inom en större fritidshus-
fastighet med skogsmark planläggs fastigheten som kvartersmark för bostäder, men del av skogen 
skyddas med bestämmelse att naturmarken ska bibehållas och genom att strandskyddet ligger kvar. 
Även strandzonen inom befintliga fritidshustomter förses med bestämmelse om att naturmark ska 
bibehållas.

Planen möjliggör större byggrätter inom tomter som idag är bebyggda med små fritidshus och där 
det finns mycket vegetation. Strandskyddet upphävs i förekommande fall för dessa fastigheter (med 
något undantag). Bestämmelse om skydd av vegetation inom den närmaste strandzonen har därför 
införts i planen för att förhindra att all vegetation försvinner.

Sammantaget bedöms att merparten av skogsmark inom bostadsfastigheter successivt kommer att 
försvinna i takt med att nya bostäder kommer till. Den för naturvärden viktigaste skogsmarken 
inom planområdet kommer dock att bevaras.

6.3.2 Biotopskydd
Diken och en (eventuell) åkerholme som utgör skyddade biotoper enligt MB 7 kap 11 § berörs inte 
av exploateringen.

6.3.3 Fåglar och fladdermöss
Bestämmelse om förbud mot avverkning av träd som kan innehålla boplatser för fridlysta fåglar 
och fladdermöss samt krav på marklov för trädfällning införs för delar av området. Därtill införs en 
upplysning på plankartan om att inventering med avseende på fladdermöss ska göras innan rivning 
av byggnad får ske för att undvika att artskyddsärende utlöses.

Områden med natur som är av stort värde som spridningsvägar och födosöksområden för fladder-
möss sparas och planläggs som naturmark. Obebyggda strandområden skyddas så långt möjligt mot 
åtgärder som påverkar fladdermössens födosök och rörelser. Strandområden på privata sommarstu-
getomter, som idag kan ha betydelse för fladdermöss, kan dock komma att påverkas när sommar-
stugor ersätts av permanentbostäder. Bestämmelse om bevarande av naturmark syftar till att minska 
denna påverkan.

Eftersom flera fladdermusarter är känsliga för ljus har bestämmelse om belysning införts för vägar 
som korsar viktiga spridningsvägar.
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Med de åtgärder som regleras i planen bedöms att planområdets funktion för fladdermöss kan 
bibehållas.

6.3.4 Landskapsbild
Detaljplanen påverkar inte landskapsbilden i området i stort då både enskilda vägar, öppna mar-
ker och mycket skogsmark bevaras. Något fler bostadshus kommer till, men karaktären av spridd 
bebyggelse i det agrara landskapet bedöms bestå. Det som kan påverkas är att sommarstugeområdet 
längs stranden omvandlas vilket framförallt påverkar vyn från sjön in mot land. Förbud mot fällning 
av större träd inom strandzonen samt bestämmelse om att nya byggnader inte får placeras närmare 
stranden än de befintliga bidrar i viss mån till bevarande av vyn från vattensidan.

6.4 Kulturmiljö
Genomförande av planen innebär att den värdefulla sommarstugemiljön vid Burmavägen går för-
lorad. Sommarstugor med kulturhistoriskt värde kommer vartefter att ersättas med nya byggnader, 
och även vegetation tas ned, för att ge plats för större hus. I planen sätts dock skyddsbestämmel-
ser med förbud mot rivning och krav på varsamhet vid åtgärder på vissa utpekade kulturhistoriskt 
särskilt värdefulla byggnader som idag inte har något skydd. Detta ger större chans till bevarande av 
dem än med dagens förhållanden. 

Konsekvenser för enskilda byggnader 
Detaljplanen ger en större byggrätt till fastigheterna på Burmavägen vilket troligen kommer leda 
till att de småskaliga och mycket tidstypiska sportstugorna en efter en kommer rivas för att ersät-
tas med större villor för permanentboende. De enskilda stugorna har ett kulturhistoriskt värde i sin 
egen rätt då de tydligt illustrerar den tidens stora samhällsförändring i form av fritid för alla. De är i 
sin utformning, material och teknik tydliga exempel på de självbyggen som blev resultatet av en stor 
statlig kampanj för att uppmuntra arbetare med semester att ägna sig åt friluftsliv och att bygga en 
sportstuga. Det värdet kommer successivt att försvinna i takt med att exemplen på det tidsidealet 
försvinner.

Enskilda byggnader, som sommarhusen som byggdes av tjänstemän under 1910–1920-talet samt 
den äldre gårdsbebyggelsen, kan ges skydd för kulturmiljön i plan vilket är positivt för att bevara 
den äldre agrara historien och några av sommarhusen för tjänstemän.

Konsekvenser för den särskilt värdefulla miljön 
Den samlade sommarstugemiljön och möjligheten att förstå och uppleva platsen som en miljö är 
beroende av de enskilda småskaliga byggnaderna, deras utformning och placering i naturen. Mil-
jövärdet bedöms gå förlorat även med enstaka större villor insprängda mellan stugorna. Det idag 
tydligt läsbara miljövärdet i bebyggelsen som till stor del består i dess inpassning i naturen, det enkla 
idealet som strävar efter att komma nära naturen och direkt ut på stenhällarna, de små slingrande 
gångarna mm kommer inte längre kunna upplevas och utläsas på platsen. 

Kumulativa konsekvenser för kulturmiljön 
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön från 1920–40-talet bedöms försvinna som en kon-
sekvens av detaljplanen. Den tiden och företeelsen av sportstugeområden är starkt förknippat med 
en samhällshistoriskt viktig förändring och rörelse i samhället som i hög grad påverkat hur vi lever 
idag och hur landskapet formats och tagits i anspråk. Sommarstugeområden har i viss mån tillkom-
mit tidigare och fortsatt att bebyggas senare men är särskilt signifikant för utvecklingen av fritidsli-
vet kopplat till införandet av lagstadgad semester som här.  

Liknande miljöer från tiden för lagstadgad semester bebyggdes i Lungvik som är något senare än 
Dingelsundet. En miljö som inte är lika välbevarad men som även den planläggs för ökade byggrät-
ter vilket troligen leder till rivningar även där. 



45

Skutberget i östra delen är en mycket liten miljö som visar en typ av tidiga sportstugor men inte den 
för tiden typiska stilblandningen. 

Det tidiga 1900-talets sportstugor finns på Lövnäsudden och Millanviken som är två miljöer utpe-
kade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla i kulturmiljöprogrammet. De omfattas av områdesbe-
stämmelser utan skydd för kulturmiljön och utan krav på rivningslov. Det gör även de miljöerna 
sårbara mot rivningar eller förvanskning som minskar det kulturhistoriska värdet.

Områden längre ut längs Vänerns stränder samt runt andra sjöar som Gapern och Alstern är inte 
inventerade och kunskapsunderlag saknas. En genomgång av kartmaterial visar att det finns mycket 
bebyggelse från 1900-talets andra hälft men mycket lite från 1920–1940-talet. 

Avvägning
En avvägning har gjorts i planarbetet mellan att bevara ett sommarstugeområde med kulturmiljö-
värde mot att få till fler permanentbostäder i ett attraktivt läge nära Vänern och staden. Dingelsun-
det är ett omvandlingsområde och utpekat i kommunens översiktsplanering som ett utvecklingsom-
råde där fritidshus ska kunna få omvandlas till permanentbostäder. Värdet av att åstadkomma fler 
bostäder i attraktiva lägen bedöms större än värdet av att bevara sommarstugeområdet.

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Dingelsundets gård bevaras och ges med planen skydd 
mot ytterligare exploatering. Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser införs för byggnader 
som är utpekade som särskilt värdefulla, vilket innebär att planen bidrar till ett skydd som inte finns 
idag. 

Övriga kulturlämningar
Påträffade fornlämningar/kulturhistoriska lämningar ligger inom område som planläggs som natur-
mark eller odlingsmark, och berörs inte av någon bebyggelse.

6.5 Miljö
6.5.1 Miljöbedömning
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts enligt MB 6 kap 5-6 §§. Slutsatsen av 
denna är att genomförande av planen inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Viss påverkan 
sker dock på miljöförhållanden, dessa beskrivs i planen i avsnitten 5.7 Hälsa och säkerhet , 5.9 Kultur-
miljö samt 5.10 Fysisk miljö.

6.5.2 Ställningstagande 4 kap 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)
Med hänsyn till omgivningens förutsättningar och detaljplanens omfattning och karaktär bedöms 
genomförande av detaljplanen inte medföra risk för en betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnads-
förvaltningens ställningstagande är därför att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas 
för detaljplanen.

Naturmiljö
Planen innebär att en del skogsmark och öppen mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse och en 
del planläggs som naturmark eller mark för odling och djurhållning. Planen möjliggör större bygg-
rätter inom tomter som idag är bebyggda med mindre fritidshus samt ett mindre antal nya etable-
ringar. Områden med natur som är av stort värde som spridningsvägar och födosöksområden för 
fladdermöss sparas. Sammantaget bedöms påverkan på naturvärden som måttlig.

Planläggning som naturmark/odlingsmark ger möjlighet att behålla platsens nuvarande karaktär av 
agrar miljö med bebyggelse i anslutning till eller placerad i ett öppet landskap. Bevarandet av skogs-
mark säkerställer också att spridningsvägar för fladdermöss och fåglar kan bibehållas.
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Kulturmiljö
Ett genomförande av planen kommer att påverka bebyggelse och miljöer med kulturhistoriskt 
värde, och den kulturhistoriskt värdefulla sommarstugemiljön vid Burmavägen går förlorad när 
byggnaderna ersättas med ny bostadsbebyggelse. Flera byggnader med visst kulturvärde kommer att 
försvinna, medan byggnader med stort kulturhistoriskt värde (rödmarkerade i kulturmiljöprogram-
met) skyddas mot rivning och förvanskning. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Dingel-
sundets gård bevaras och ges med planen skydd mot ytterligare exploatering. Påträffade fornläm-
ningar och kulturhistoriska lämningar bevaras inom naturmark. Sammantaget bedöms påverkan på 
kulturmiljön som måttlig (stor vad avser sommarstugemiljön).

Risker
Flera faktorer i planområdets närmiljö kan innebära störningar eller risker för boende inom plan-
området om åtgärder och anpassningar inte genomförs. Buller samt risker kopplade till olyckor med 
farligt gods, strålning och översvämning beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse. Planens utform-
ning gör att påverkan blir liten.

6.5.3 Strandskydd
Strandskyddet upphävs inom större delen av mark för bostadsbebyggelse (B) och inom vattenom-
råde för bryggor (W1 och W2). Motiven för upphävande av strandskyddet utvecklas i avsnittet  
2.8 Strandskydd ovan. Planen bedöms inte negativt påverka förutsättningarna för allmänhetens till-
gång till strandområden och inte heller livsvillkor för djur- och växtliv.

6.5.4 Dagvatten
Med mycket sparad natur-/jordbruksmark, stora tomter och begränsning av andelen hårdgjorda 
ytor inom fastigheter påverkas dagvattenavrinningen från området endast i ringa grad. Mer än hälf-
ten av de tillkommande bostadsfastigheterna har sin avrinning via markavvattningsföretaget eller via 
dike som så småningom mynnar i Kattfjorden. Detta gör att flödena reduceras och att viss rening 
sker under vägen. Ett mindre antal fastigheter har dagvattenavrinning direkt till Kattfjorden, och för 
dessa fastigheter gäller att naturmark ska bevaras i strandzonen. Dagvatten bedöms inte medföra 
några miljöproblem.

6.6 Miljökvalitetsnormer
6.6.1 Luft 
Med en begränsad utbyggnad och större naturmarksområden bevarade finns det inga skäl att anta 
att miljökvalitetsnormerna för luft skulle komma att överskridas inom området. 

6.6.2 Vatten
Med ett 20-tal tillkommande bostäder med enskilda avlopp kan utsläpp av renat avloppsvatten till 
Kattfjorden öka i förhållande till idag. Krav kommer i sådant fall att ställas på avloppsanläggning-
arna för att inte vattenkvaliteten ska riskera att påverkas.

I samband med utbyggnad av områden både norr och söder om planområdet ansluts ny och be-
fintlig bebyggelse till kommunal va-anläggning, vilket innebär att utsläpp till Kattfjorden minskar. 
En VA-utredning för planområdet pågår för att ge underlag för eventuellt kommunalt engagemang 
även inom det aktuella planområdet. Beslut om hur va-försörjningen ska anordnas ska fattas innan 
planen ställs ut för granskning. Det val som görs kan komma att påverka planutformningen.

Planområdet bedöms inte påverka svämplanet för Dingelsundsådran då planområdet ligger utanför 
svämplanet.

6.6.3 Buller
Miljökvalitetsnormerna överskrids inte gällande buller, då detaljplanen inte medför mer än margi-
nellt mer trafik.
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6.7 Hälsa och säkerhet
6.7.1 Beräkning av omgivningsbuller
Placering av nya bostäder har anpassats så att så att tillräckligt avstånd finns från Skoghallsbanan 
för att klara gällande riktvärden för buller vid fasad. För att säkerställa att uteplatser i de delar som 
ligger nära järnvägen klarar gällande riktlinjer har planbestämmelse införts (m1). 

Befintliga bostäder som ligger nära Skoghallsbanan bedöms klara gällande riktlinjer för bullernivåer 
vid fasad då de är på ett längre avstånd än de uppmätta bullernivåerna från järnvägen, jämfört med 
bullerberäkning för samma järnväg längre norrut (Knappstad 2:8, Sweco 2020-11-10). 

6.7.2 Vibrationer
Enligt den buller- och vibrationsutredning (Sweco 2020-11-10) som togs fram för Skoghallsbanan 
vid planläggning av Knappstad 2:8, direkt norr om planområdet, beskrivs att tunga transporter 
förekommer på järnvägen men i relativt låg utsträckning och samtliga i låg hastighet. De geotek-
niska förhållanden som råder intill järnvägen påverkar mängden vibrationer. Lera ökar risken för 
förhöjda vibrationer medan urberg minskar risken. Bedömningen där var att risken för höga, vanligt 
förekommande, vibrationsnivåer i marken under spåret var relativt låg överlag i området men något 
högre för de bostäder som planerades närmast spåret. 

Då järnvägen ligger nära en del fastigheter inom planområdet, och att det delvis är på lera, så har en 
planbestämmelse införts på plankartan, inom fastigheterna närmast järnvägen, att ny bebyggelse ska 
grundläggas så att vibrationsnivån 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen där människor stadigva-
rande ska vistas.

6.7.3 Översvämning
Två till tre nya tomter kan skapas inom område som idag riskerar att bli översvämmat vid 200-års- 
nivå i Vänern. Då detaljplanen reglerar lägsta nivåer på färdigt golv innebär det att marken behöver 
höjas med cirka en meter för att gällande riktlinjer för översvämning ska kunna uppfyllas.

En del av Norra Dingelsundsvägen kan bli översvämmad vid hög vattennivå i Vänern. Med ny till-
fartsväg till den planerade bebyggelsen inom jordbruksmark och möjligheten att nyttja en befintlig 
traktorväg finns möjlighet att nå fastigheterna som då kan bli avskurna av översvämningen från 
norr i stället.

En kort sträcka av Norra Burmavägen kan bli översvämmad med ca 10 cm vid Vänerns 200-års- 
nivå, vilket räddningsfordon bedöms kunna klara att trafikera. Möjligheter att ta sig till/från områ-
det finns från både norr och söder, via Margårdsvägen respektive Dingelsundsvägen/Burmavägen.

Fritidshus på Petterssonsudden, som blir översvämmade vid 200-års nivå i Vänern, regleras i detalj-
planen genom storleksbestämmelse så att de inte får byggas ut och därmed minskas möjligheterna 
att de ska användas som permanentbostad.

6.7.4 Olyckor
Ingen bebyggelse ligger närmare än 70 meter från Skoghallsvägen. Däremot ligger några fastig-
heter närmare än 70 meter från järnvägen. En riskutredning för järnvägen gjordes i samband med 
detaljplan för Knappstad 2:8 (Sweco 2020-11-13). Där beskrivs att enligt uppgifter från Trafikver-
kets enhet för statistik har det från 2010 och fram till idag inte transporterats något farligt gods på 
bandel 395 Skoghall – Karlstad. Detta medför att det är urspårning som driver risken i samband 
med järnvägstrafik. Riskutredningen visar att det är osannolikt att ett tåg vid urspårning når längre 
än 25 m från spåret. 98 % av persontågen och 90 % av godstågen stannar inom 5 m. Nybyggna-
tion i form av bostäder bör således inte placeras närmare spårmitt än 25 m längs järnvägen vid det 
aktuella området. 
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Antalet tåg har varit tämligen konstant under de senaste åren. Preliminära planer finns på att utöka 
trafiken framöver vilket hanteras i riskutredningen. Eftersom alla järnvägar i Sverige får användas 
för transport av farligt gods kan det inte uteslutas att det i framtiden kan ske transport av farligt 
gods på aktuell järnvägssträckning. Det är svårt att förutse och bedöma risker och konsekvenser av 
farligt gods då de inte är kända. Beroende av klasser kan riskbilden förändras. Utifrån den statistik 
som är känd och som är aktuell konstaterades att järnvägen inte utgör något hinder för etablering av 
bostäder på den planerade platsen (dvs på ca 60 meters avstånd). Eftersom minsta avståndet från ny 
bebyggelse till järnvägen är detsamma här görs samma bedömning.

I detaljplanen har hänsyn tagits till olycksrisk med farligt gods genom placering av nya bostäder 
med hänvisning till riskutredning för Knappstad 2:8 direkt norr om planområdet. Inga befintliga 
bostäder närmare än 25 meter från järnvägen har getts byggrätt för bostadsändamål. Inom kvar-
tersmark med prick- eller kryssmark nära järnvägen har bestämmelse om utökad bygglovplikt för  
s k attefallshus införts för att undvika att hus för boende kan placeras där.

6.7.5 Elektromagnetisk strålning
Inga byggrätter finns inom det angivna skyddsavståndet från kraftledningen, och de delar av befint-
liga bostadstomter som idag ligger för nära ledningarna ges ingen ny byggrätt för bostadshus. 

6.8 Sociala konsekvenser
6.8.1 Barn 
Detaljplanen medför att fler barnfamiljer kan bostätta sig inom Dingelsundet. Samtidigt har flera 
andra detaljplaner upprättats inom och i direkt närhet till Dingelsundet vilket även de innebär möj-
lighet att fler barn kommer att bo i området.

Inom planområdet finns idag varken förskola, skola, lekplats, idrottsplats eller annan idrottsyta för 
barn och unga. Möjlighet till lek finns i skogsmark samt vid allmänt tillgängliga stränder som Pet-
terssonsudden och Göteborgsudden, direkt norr om planområdet, där även möjlighet till bad finns. 
Samtliga bostäder består av friliggande villor vilket möjliggör för barn att leka på egna tomten.

Detaljplanen innehåller inga allmänna nya programmerade lekytor. Allmänna områden som natur-
mark och strandområden säkerställs. 

Närmaste förskola finns i Zakrisdal, cirka 1,5-2 kilometer norr om planområdet. Den planeras att 
byggas ut för att ge plats för fler barn. Det är även här som de närmsta idrotts- och parkytorna 
finns med lekplats och tennisbanor.

Busshållplatser finns inte inom planområdet, närmaste ligger vid Skoghallsvägen och Zakrisdals-
vägen. För att ta sig dit finns det inom området inga separerade gc-vägar, dock har befintliga vägar 
mycket liten mängd trafik med låg hastighet. 

Gång- och cykelvägar finns utmed Skoghallsvägen och Zakrisdalsvägen ända in till Karlstads cent-
rum. Gång- och cykelväg ska byggas mellan Göteborgsudden och Zakrisdal där busshållplats för 
stadsbuss och förskola finns. 

6.8.2 Trygghet
Vägarna inom området är smala och saknar belysning, vilket kan skapa en otrygghet. Det är långt 
mellan hemmet och busshållplatser och mörkt däremellan och partier utan hus och ögon som kan 
se en, vilket kan upplevas som otryggt. Fler bostäder i området innebär fler ögon i området, fram-
för allt kvällstid, vilket kan skapa ökad trygghet i området.

Detaljplanen innebär inga krav på åtgärder på vägarna, utan det är upp till vägföreningar och sam-
fälligheter att ordna med eventuell belysning.



49

Järnvägen saknar avskärmning och säkerhetsstängsel och spårspring förekommer. Ansvaret för sä-
kerhetsåtgärder rörande järnvägen ligger hos Trafikverket. Detaljplanen i sig innebär ingen förbätt-
ring. 

6.9 Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen ger möjlighet till mer permanentboende vilket bedöms som positivt utifrån kommu-
nens ställningstagande kring tillväxtmål med ökade skatteintäkter som följd. 

En permanent boendemiljö ställer krav på vägstandarden, vilket vägföreningarna ansvarar för. Det 
är centralt att framkomligheten är god alla dagar om året, vilket i mångt och mycket är en ekono-
misk fråga. Det är för att såväl tunga räddningsfordon, avfallsfordon som skolbussar etc ska kunna 
ta sig till och från området, vilket naturligtvis gagnar alla parter. 

Detaljplanen bedöms inte påverka kommunen ekonomi negativt. Plan- och utredningskostnader 
bedöms täckas av planavgifter som tas ut i samband med bygglov.
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