
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Södra Dingelsundet, del 2
inom Dingelsundet, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap, där gransk-
ning enligt 5 kap. 18 § hölls mellan 4 april – 4 maj 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, 
berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen har särskilt blivit in-
bjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. Därtill har organistioner och intresseföreningar 
fått information om samrådsförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i 
Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under granskningstiden. 
En underrättelse enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 april 2022. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
6 yttranden inkom under granskningstiden, alla utan erinran eller av upplysningskaraktär. 1 yttrande 
inkom cirka två veckor efter granskningstiden, från Länsstyrelsen.

Ändringar inför antagande
• Lovplikt för friggebodar och attefallshus har införts inom prickmark

Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- och bygglagens 5 
kap 27 §.
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt följande förteckning. 

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär
Miljönämnden
Med anledning av att denna detaljplan redan anses besvarad och hanterad vid tidigare granskning av
hela planen har vi inget att kommentera denna gång för del 2.

Trafikverket
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas posi-
tivt.

Region Värmland kollektivtrafik
Övergripande 
Kollektivtrafiken i området utgörs av system 900 varav två busslinjer med 30 min turtäthet, linje 902 
mot Karlstad och 904 mot Skoghall, trafikerar Skoghallsvägen ca 800-1300m från planområdet. 

Påverkan
Förväntat resande kopplas till befintlig hållplats vid Dingelsundsvägen. Hållplatsen nås från plan-
området via en lågt trafikerad bilväg och är tillgänglighetsanpassad samt väderskyddad för resenä-
rer och cyklar. Gångtiden till hållplatsen är ca 15 min, med cykel ca 5 min. Trafikutbudet har god 
kapacitet att möta efterfrågan. Hastigheten på Skoghallsvägen är begränsad till 80 km/h i korsnings-
punkten. Siktförhållandena är goda.

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser på lång sikt
Ambitionen är att system 900 på sikt kommer att ansluta till ett högkapacitetsstråk (Karlstadsstrå-
ket) som trafikerar mellan Välsvikens handelsområde och Bergvik via Södra Jakobsberg och Zakri-
sdal. Anslutningen av 902 och 904 blir då vid en ny bytespunkt vid korsningen in mot Ullebergsle-
den.

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 
Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga faktorer för resan-
deutvecklingen. I takt med att Karlstad och Skoghall växer samman, bl.a. genom byggande av nya 
bostäder, kan en utökning och förtätning av antalet hållplatser på sträckan vara aktuell. 

Ellevio
Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i anslutning av planområdet, vi avstår därför från att 
yttra oss i ärendet.

Karlstad El- och stadsnät
Har inget att erinra gällande granskning av Dingelsundet södra del 2.

Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande synpunkter. 
På plankartan bör baskartans detaljer tonas ner något. Ev även ta bort höjdkurvor samt servituten 
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markerade med stjärnor för bättre läsbarhet. Traktnamnet Dingelsundet bör flyttas på plankartan så 
att inte bestämmelsen om högsta antal våningar ligger över. Bestämmelserna W och W1 bör flyttas 
på plankartan för bättre läsbarhet. 
Lägg till att det är delat huvudmannaskap under administrativa bestämmelser. 
Andra stycket i genomförandebeskrivningen under ”Servitut, ledningsrätter och gemensamhets-
anläggningar” bör omformuleras. Gemensamhetsanläggningen Dingelsundet ga:1 är omprövad, 
men har inte vunnit laga kraft. Det räcker kanske att skriva att ”Gemensamhetsanläggning för väg 
(Dingelsundet ga:l) finns i området. 
I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade.
Kommentar: Planhandlingarna justeras.

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Inför granskning 2 har kommunen utfört en strandskyddsutredning för området som visar tidigare 
ställningstaganden kring området och hur bebyggelseutvecklingen och därmed strandskyddets för-
utsättningar inom området har förändrats. En bärande del av resonemanget är att den delvis smala 
strandremsan, som i gällande detaljplan är planlagd som naturmark [NATUR] successivt och över 
tid i praktiken har kommit att ingå i de intilliggande fastigheterna. Det är därför inte möjligt att pas-
sera utmed stranden utan att beträda helt privatiserad mark. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang 
lyfta att strandskyddet inte enbart handlar om en fri passage utmed stranden utan även möjlighet 
att kliva iland från båt, kanot etc. I delar av det nu aktuella planområdet, framförallt mot väster och 
Vänern, finns strandområden av sådan storlek att detta är en reell möjlighet.
Det framgår vidare av kommunens utredning att det råder oklarheter kring flera av de strandnära 
anläggningarnas som bryggor pirer etc., juridiska status då tillstånd och givna dispenser till stor del 
saknas.
Kommunen har valt att planlägga all tidigare naturmark, förutom uddens yttersta spets, som kvar-
tersmark för bostäder [B] samt att prickmarkera denna mark, dvs byggnad får ej uppföras. Läns-
styrelsen konstaterar att det inom prickmark kan utföras en mängd olika åtgärder och anläggningar 
som har stark privatiserande och för allmänheten avhållande effekt som t.ex. vissa bygglovsbefriade 
byggnader, planteringar, altaner och soldäck.
Med de möjligheter som planförslaget innebär kan hemfridszonen ytterligare komma att breddas 
och Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunen inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till 
allmänhetens möjlighet att kunna beträda och nyttja strandområdet.
Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning från tidigare plansamråd att ett strandskyddsupphävande och 
planläggning av huvuddelen av strandområdet som kvartersmark för bostäder inte är förenligt med 
miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att om planförslaget antas i sin nuvarande form så kommer planen att tas in för pröv-
ning avseende hanteringen av strandskyddet.

Kommentar: Det stämmer att den mycket smala landremsan i praktiken ingår i de intilliggande fastigheterna. 
Tomterna började styckas av på 1930-talet, med Vänern som södra gräns. Vattnet har sedan sjunkit tillbaka så 
att en mycket smal, oregelbunden landremsa uppkommit bitvis längs strandlinjen. Landremsan ägdes av dåvarande 
Uddeholmsbolaget, som senare sålde den (ihop med andra områden kring Dingelsundet) till privata fastighetsägare. 
På landremsan ordnades flertalet servitut för bad- och båtplats, fiske med mera till förmån för de fastigheter som åren 
innan haft Vänern som sin tomtgräns. Detta skedde innan 1975, dvs innan den generella strandskyddslagstiftningen 
infördes.
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Bryggorna har därför i många fall tillkommit innan 1975, dvs innan den generella strandskyddslagstiftningen fanns. 
Ansvaret för strandskyddsfrågor låg fram till 2009/2010 hos länsstyrelsen (som har kunnat delegera hela eller delar 
av ansvaret till kommunerna). Ansökan om dispens för bryggor och pirer under perioden 1975 - 2009/2010 skulle 
även kunna finnas hos länsstyrelsen, men någon information kring eventuella tillstånd har inte tillhandahållits. Den 
juridiska statusen är oklar även för kommunen kring flera av bryggorna.

Länsstyrelsen menar att hemfridszonen kan komma att breddas ytterligare och att kommunen inte tagit hänsyn till 
allmänhetens möjlighet att kunna beträda och nyttja strandområdet. Landremsan som är betecknad NATUR i gäl-
lande plan är dock inte och har inte heller varit allemansrättsligt tillgänglig vare sig från land eller från vattnet. Den 
är smal, oregelbunden och osammanhängande och en stor del av bebyggelsen som skapar hemfridzonerna har kommit 
till innan 1975, och det senare i enlighet med gällande planer. SBF ser inga starka motiv till att planlägga mark 
som inte allmänheten kan nå, som allmän plats Natur. Att göra det förhindrar dessutom de intilliggande fastighetsä-
garna att reglera in de oregelbunda markbitarna till sina respektive fastigheter, vilket vore lämpligt att göra utifrån 
skötselansvar, eventuell översvämningsproblematik med mera.

Det är med gällande plan möjligt att bygga friggebodar och attefallshus ända fram till remsan betecknad NATUR 
(4,5 meter från fastighetsgränsen) och i delar av området där det är ”hål” i NATUR-remsan innebär det i prak-
tiken 4,5 meter från strandlinjen. Till antagande har utökad lovplikt för friggebodar/attefallshus införts inom hela 
prickmarksområdet närmast stranden.  

Den lite större västra delen som länsstyrelsen menar skulle kunna vara tillgänglig från vattnet skapades med utfyll-
nad kring 1970, dvs innan strandskyddslagstiftningen införts. Området togs vid samma tid i anspråk av intillig-
gande fastighetsägare, som också tagit initiativ till utfyllnaden och var de som kunde nå platsen landvägen. Marken/
vattnet ägdes av dåvarande Uddeholmsbolaget och det ska ha skett med dennes medgivande. Här finns även ett par 
äldre servitut för brygga, bad- och båtplats för intilliggande fastighet. Här finns också lovgivna byggnader precis intill 
fastighetsgränserna, med glaspartier som vetter mot vattnet, som starkt påverkar hur privat platsen upplevs. Strand-
området och närmast intilliggande fastighet har idag samma ägare här och det stämmer bättre överens med bakgrun-
den och verkligheten att planlägga platsen som kvartersmark då marken ägs privat och och har använts som tomt 
sedan innan strandskyddslagstiftningen fanns.

En tidigare version av planen - där den tidigare naturmarken föreslogs omvandlas till kvartersmark för bostä-
der - var på granskning senhösten 2018. Länsstyrelsen hade invändningar mot planförslaget vad gällde överföring 
av naturmark till kvartersmark och upphävande av strandskyddet. För att ändå kunna få en antagen plan med 
ökade byggrätter, vilket var det primära syftet med planen, ändrades förslaget i enlighet med länsstyrelsens synpunk-
ter. Kommunens beslut att anta planen överklagades av två av fastighetsägarna i området. De berördes starkt av 
att strandremsan fortsatt föreslogs vara naturmark och argumenterade för sin inställning att den borde övergå till 
kvartersmark och kunna inlemmas i intilliggande fastigheter. För den västra udden pekades särskilt på att udden 
skapats genom utfyllnad 1970, dvs innan strandskyddet infördes, och att utfyllnaden togs i anspråk av intilliggande 
fastighet för brygga, båtplats och vistelseyta. Detta styrktes i överklagandet av bl a foto från området. Mark- och 
miljödomstolen som prövade överklagandena upphävde stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut och menade att 
strandskyddsfrågan inte utretts tillräckligt. Domstolen menade att det mycket väl kunde förhålla sig som klagande 
hade påstått - att utfyllnaden var ianspråktagen vid införande av strandskyddet och att den således kunde sakna 
betydelse för allmänheten - oavsett att den betecknades som naturmark i den plan som togs fram 1975 (och efterföl-
jande 1995).

Den strandskyddsutredning som stadsbyggnadsförvaltningen gjort inför att planarbetet återupptogs visar att det kan 
förhålla sig så som mark- och miljödomstolen menar, och att marken därför både kan ingå i fastighetens hemfridszon 
och att den saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Planen föreslår därför att hela strandzonen planläggs som kvartersmark för bostäder och att strandskyddet upphävs.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren för stadsbyggnads-
förvaltningen i Karlstad 2022-12-12.



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


