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

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

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka
planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset
och biblioteket. Granskningstiden är minst två veckor.

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

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

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är 
överklagad.

SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare:
Åsa Lundgren, planenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen. 

I arbetsgruppen har medarbetare från Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen samt Miljöförvaltningen ingått.

Detaljplaneområdet har tidigare ingått som en del av ” Detaljplan för 
Södra Dingelsundet” med samråd och granskning under 2018. Efter 
granskningen fanns kvarstående synpunkter från Länsstyrelsen som 
föranledde att den här delen avskiljdes från ”Detaljplan för Södra Ding-
elsundet” (beslut SBN 2019-03-13) och området fick en egen detaljplan, 
del 2, som ställdes ut för ny granskning våren 2020 och antogs av 
stadsbyggnadsnämnden 2020-07-01. Detaljplanen överklagades och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 2021-08-23.

Planförslaget omarbetades efter det på ett par punkter och 
detaljplanen ställdes ut för granskning igen 4 april - 4 maj 2022.
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PLANBESKRIVNING
Inledning

Planbeskrivningen ska redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd och konsekvenser 
av dess genomförande. Även planens förutsättningar ska redovisas. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestäm-
melserna. 

Planbeskrivningen är uppdelad i fem delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och sammanfattar plan-

beskrivningen.
• Tidigare ställningstaganden - redogör för hurvida planen överensstämmer med tidigare beslut 

eller ställningstaganden såsom t.ex. översiksplan och riksintressen.
• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de planbestämmel-

ser som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes). 
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
• Konsekvenser av planens genomförande –  beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av 

behovsbedömningen. 

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Till planen finns även redogörelser för de synpunkter som kom in under de tidigare samråds- och 
granskningstillfällena, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande för detaljplan för Södra Ding-
elsundet (från 2018) samt granskningsutlåtande för detaljplan för Södra Dingelsundet, del 2 (2020-
06-11). 

Som underlag i arbetet har en utredning kring strandskydd och fastighetsrättigsliga konsekvenser ta-
gits fram (2021-10-20). Sedan tidigare planarbete i området finns också en kulturhistorisk värdering 
av fritidshusområde i Dingelsundet (2017-10-31) och en inventering av kommunägd skyddsvärd 
skog (2013).

Bakgrund
I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från att från början vara ett fritidshusområde till 
att få fler åretruntboende. Allt fler förfrågningar om avstyckningar, förhandsbesked och bygglov har 
kommit in till kommunen vilket gjort att trycket på området ökat väsentligt. På grund av detta togs 
en fördjupad översiktsplan fram över hela Dingelsundet och delar av Knappstad. Planen antogs 
2014. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs planområdet som ett område där fortsatt omvand-
ling av fritidsbebyggelse skulle kunna vara möjlig. Planområdet redovisas också som ett område 
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 
Planens syfte och huvuddrag
Planområdet består av tomter med befintlig bebyggelse på udden söder om  Dingelsundsvägen, 
i södra delen av Dingelsundet. Södra Dingelsundet är under omvandling från tidigare fritids- till 
permanentboende och syftet med planläggningen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra 
permanentbostäder. Kommunen har byggt ut VA i området och anslutning av fastigheterna till 
kommunalt vatten och avlopp har skett. Ytterligare ett syfte med planen är att göra strandområdet 
vid uddens södra spets mera tillgängligt än det är idag. Ett tredje syfte är också att möjliggöra fast-
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ighetsreglering, detta beskrivs närmre i utredningen om strandskydd och fastighetsrätt samt under 
rubriken Strandskydd och rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” i kapitlet om Genomförande.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Hela Vänerns vattenområde är av riksintresse för yrkesfisket. Klarälvsdeltat och Klarälvens nedre 
lopp är av riksintresse för naturvård och Dingelsundsådran med strandpartier direkt öster om 
planområdet ingår i detta. Klarälvsdeltat är även Natura 2000-område. Norra Vänerskärgården är 
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6§ MB och Vänern med öar och strandområden är, som ett 
geografiskt utpekat område där särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2§ MB gäller, av 
riksintresse för friluftsliv och turism. 

Strandskydd
Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i området, men återinträder teoretiskt i samband med att 
ny detaljplan prövas.

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med Karlstads kommuns översiktsplan 2012 och den fördjupade över-
siktsplanen som antogs 2014 för Dingelsundet och delar av Knappstad. 

Gällande detaljplan
Området omfattas av två gällande detaljplaner sedan tidigare. För vattenområde i väster och en 
mindre del strand längst i öster gäller detaljplan (aktnr 1780K-65). För udden gäller detaljplan (aktnr 
1780K-39-P97/16) från 1997 som medger två huvudbyggnader per fastighet om tillsammans maxi-
malt 110 m2. 

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2016-12-14 § 21, att upprätta 
detaljplan för att utöka byggrätterna för de befintliga fastigheterna inom området. 

Miljöbedömning 
Kommunen har gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplan för Södra Dingelsundet ej 
medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 6:11-16-18 har 
därför inte gjorts. 

Fördjupad översiktsplan över 
Dingelsundet och delar av  
Knappstad.
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Förutsättningar och planförslag
Plandata
Planområde och angränsande områden
Planområdet ligger i sydvästra delen av kommunen, vid Dingelsundet och Vänern nära gränsen 
mot Hammarö kommun. Avståndet till Karlstad centrum och centralstationen är cirka 6 km och till 
Skoghalls centrum är det cirka 4 km. Planområdet omfattar cirka 2,5 hektar och består idag av be-
fintlig småhusbebyggelse, strand- och vattenområden. Planområdet gränsar Dingelsundsvägen och 
befintlig bebyggelse på norra sidan och söderut till Vänern. Terrängen inom planområdet är relativt 
plan med nivåer mellan cirka +44 (RH2000) nere vid stranden, till som högst +50 på tomtmarken 
uppe vid Dingelsundsvägen.

Markägoförhållanden 
Kommunen äger marken för den mindre infartsvägen 
och strandområdet på södra udden, som ingår i fastighe-
ten Dingelsundet 2:64. Övriga fastigheter ägs privat.

Markanvändning
Planområdet består idag av befintliga fritids- och perma-
nentbostäder, vatten och strandområden. Planförslaget 
innebär att byggrätterna i området blir större jämfört 
med gällande plans bestämmelse. 

Landskapsbild
En grusad infartsväg leder ut på udden, på ömse sidor finns relativt stora tomter med vegetation 
och träd, främst tall. Bebyggelsen ligger på hällarna  en bit in från vägen och vänder sig i första 
hand mot vattnet. 

Kulturhistoriska värden
En kulturhistorisk värdering har gjorts av kommunens stadsbyggnadsantikvarier (Kulturhistorisk 
värdering av fritidshusområde i Dingelsundet, 2017-10-31). Den visar värdebärande element som 
kan identifieras i Södra Dingelsundet som till exempel det småskaliga, organiskt utformade vägnä-
tet, småbåtshamnen och naturtomterna samt några enskilda exempel på stugor som bedömts ha 
någon form av kulturhistoriskt värde. Inga särskilda skyddsbestämmelser i plan för enskilda byggna-
der föreslås då det redan hunnit ske en så pass omfattande omvandling av området. Fokus föreslås 
istället i värderingen ligga på att om möjligt försöka bevara en sammanhållen karaktär och småska-
lighet i området.

Bebyggelse
Bebyggelsen inom Dingelsundet är del av ett gammalt strandnära fritidshusområde. Omvandling 
till permanentbebyggelse pågår och husen är idag av varierad karaktär med olika färger, former och 
storlekar. Gemensamma drag för fritidshusen/stugorna här och i andra liknande områden är att de 
är småskaliga och ofta byggda på plats i enkla material med till exempel trästommar och -fasader, 
pappklädda tak och grundlagda på plintar som kan anordnas efter höjdförhållandena på tomten. 
Ny bebyggelse har en annan karaktär, de byggs oftast på ett annat sätt och generellt är husen för 
åretrunt-boende även större. Omvandlingen från fritidshus till permanentboende förväntas att 
fortsätta i området. 

På de flesta av tomterna inom planområdet ligger bebyggelsen relativt luftigt på naturtomter med 
bergshällar och tallträd, och de vänder sig mot vattnet.

Flygfoto med planområdets läge och ungefärliga 
omfattning markerat 
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Befintlig bebyggelse inom planområdet.

Planförslag
För att behålla luftighet i området och förutsättningar för att naturmark och topografi ska kunna 
bevaras på tomtmarken finns en bestämmelse om en minsta fastighetstorlek på 1400 kvadratmeter (d1). 
Några tomter längst ut på udden är mindre sedan tidigare, runt 1000 kvm, och för dem tillåts en 
minsta fastighetstorlek på 800 kvadratmeter (d2). 

Den totala byggnadsarean per tomt får uppgå till som mest 225 kvadratmeter. Av de 225 kvadrat-
metrarna får huvudbyggnad vara som mest 175 kvadratmeter och resterande del komplement-
byggnader (e1). Med en mindre huvudbyggnad på tomten kan komplementbyggnadernas area 
vara större. Tomterna kan bebyggas till cirka 15 % av fastighetsarean (alternativt cirka 25 % för de 
mindre tomterna). I en liten del av planområdet får den sammanlagda byggnadsarean uppgå till som 
mest 280 kvadratmeter (e2), tomterna här har flera befintliga komplementbyggnader och bestäm-
melsen bekräftar de befintliga förhållandena. Med anledning av Boverkets byggregler (BBR) är det 
utöver planbestämmelserna möjligt att uppföra ytterligare bygglovsbefriade komplementbyggnader, 
som ”Attefallshus” och ”Friggebodar”. Men inte i den strandnära delen av planområdet, där ställs 
krav på bygglov för denna typ av byggnader (a3).

Husen i området ges möjlighet att byggas i upp till två våningar (II). 

För sikten längs vägen och in-/utfart från tomerna har marken närmast intill vägen en bestämmelse 
om att den inte får förses med byggnad (prickmark) och garage eller carport med utfart vänd mot 
gatan ska också ha minst sex meter fram till gatan, som är motsvarande ungefär en billängd. 

Terränganpassning
En planbestämmelse anger att husen ska placeras anpassat efter terrängen så att markens naturliga höjdskill-
nader kan bevaras i möjligaste mån. För att undvika stora markarbeten och ingrepp i befintlig terräng 
bör hustyp och grundläggning väljas efter den topografi som finns på den aktuella tomten och 
husets placering anpassas till tomtens förhållanden. Sammanbyggda volymer som ligger på olika 
nivåer kan till exempel vara ett bra sätt att anpassa sig till terrängen och lämplig grundläggning i 
förhållande till platsen kan ibland till exempel vara plintar istället för platta på mark för hela eller 
delar av huset. 

Natur och friluftsliv
I kommunens naturvårds- och friluftsplan pekas Klarälvsdeltat med Dingelsundsådran och dess ut-
lopp ut som ett klass 1-område med högsta naturvärde. Dingelsundsådran är även en del av Natura 
2000-området Klarälvsdeltat och ingår i ett utredningsområde för naturreservatbildning. Det ligger 
intill planområdet, på sydöstra sidan.  
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Dingelsundsberget norr om planområdet fungerar som bostadsnära rekreationsskog med tillgång 
till bär och svamp och vältrampade stigar. Genom området går en markerad led och på bergets topp 
finns en fornlämning i form av en stensättning, sannolikt från järnåldern. Skogen är värdefull både 
ur naturvårdssynpunkt och som strövområde för de boende. 

Strandområdet längst ut i söder på udden ägs av kommunen och är planlagt som naturmark. Om-
rådet är dock lite svårtillgängligt idag, det är igenvuxet och sly skymmer själva gångstigen ut. Även 
fastigheten Dingelsundet 2:145 som löper längs med strandlinjen på östra sidan är i gällande plan 
från betecknad naturmark, men marken är inte allemansrättsligt tillgänglig. Marken har tidigare 
varit sjöbotten och blivit till när Vänern reglerats och sjunkit undan. Det är en bitvis mycket smal 
landremsa, på ett par ställen endast någon meter som inte heller är sammanhängande längs efter 
stranden. Marken upplevs vara inom hemfridszon och en del av tomtmarken för bebyggelsen och 
fastigheterna bakom. Detsamma gäller på västra sidan inom Dingelsundet 2:145. Här har också en 
utfyllnad skett kring 1970, som skapat en udde som endast är tillgänglig via intilliggande tomter. 

Planförslag
I plankartan anges uddens södra spets precis som i gällande plan, som allmän platsmark (NATUR). 
Avsikten är att röja den sly som finns så att udden blir mer tillgänglig än vad den är idag.

Vattenområden
I västra delen av planområdet ingår vattenområde som är planlagt sedan tidigare. 

Planförslag
Det vattenområde som är planlagt sedan tidigare ingår i planområdet. Vattnet har beteckningen W - 
Öppet vatten och på ett par platser W1 för brygga/badplats för intilliggande fastigheter.

Exempel på bostäder anpassade till naturens 
terräng och vegetation.
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Strandskydd och riksintressen
Strandskyddet är idag upphävt inom kvartersmark. Frågan om strandskydd behandlas igen i sam-
band med att ny detaljplan prövas. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområdena, samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Det 
gäller normalt sett 100 meter från strandlinjen. En utredning kring strandskydd och fastighetsrättsliga 
konsekvenser har tagits fram för området (2021-10-20).

Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark betecknad B (bostäder), område W1 (bryggor) 
och för gatumarken betecknad GATA i området. En administrativ bestämmelse om att strandskyddet 
upphävs finns därför med på plankartan. Som särskilt skäl för upphävandet hänvisas till att kvarter-
smarken för bostäder och bryggor redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Den allmänna platsmarken för gata behövs för att tillgodose ett allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet. 

Naturmarken på uddens södra spets bevaras och gångstigen ut kommer att röjas från sly och göras 
mera tillgänglig än den är idag. Fri passage till stranden finns via vägen ut på udden. Tomtavgränsning 
ska vara ordnad så det är tydligt vad som är allmän plats för alla att vistas på.

Den naturmark som idag är planlagd i öster på fastigheten Dingelsundet 2:145 betecknas kvarters-
mark för att göra det möjligt att reglera in den till respektive intilliggande fastighet. Marken är inte 
allemansrättsligt tillgänglig. Det är en bitvis mycket smal landremsa, på ett par ställen endast någon 
meter och den är inte heller sammanhängande längs efter stranden. Marken upplevs vara inom hem-
fridszon och en del av tomtmarken för bebyggelsen och fastigheterna bakom. När tomter bildades 
här på 1930-talet gjordes de enligt avstyckningarna med Vänerns strandlinje som södra gräns. Vattnet 
ägdes av bolaget Uddeholm, som då kom att äga även den senare uppkomna landremsan. På denna 
skapades servitut för bryggor, bad och båtplats till förmån för de intilliggande fastigheterna. Land-
remsan har sedan sålts vidare.

Strandområdet längst ut på södra udden. Gångvägen 
ut till stranden är lite igenväxt idag, den skulle kunna 
röjas så att möjligheten att ta sig ut till hällarna och 
stranden blir bättre.

Strandlinjen varierar med årtsiderna och med reg-
lering av vattennivån och då landremsan är smal på 
sina håll så är den ibland under vatten. Karttekniskt 
är det svårt att fastställa vad som ska räknas som 
land och inte, baskartan utgår från registerkarte-
gränser som är ungefärliga.

Även på västra sidan gäller samma förhållanden 
kring fastigheter, servitut och strandlinje. Här finns 
också en udde som skapats med utfyllnad mellan 
stenar och grund kring år 1970, dvs innan strand-
skyddslagstiftningen fanns. Marken togs i anspråk 
av  intilliggande fastighetsägare, som också initierat 
utfyllnaden. Eftersom strandskyddsreglerna inte 
fanns då, var det inte i strid med dessa.

Delar av Dingelsundet 2:145 betecknas som 
kvartersmark för att göra det möjligt att reglera in 
marken till respektive intilliggande fastighet. De är 
inte allemansrättsligt tillgängliga och upplevs ligga 
inom bebyggelsens hemfridszon. Delarna har varit 
ianspråktagna redan innan 1975, dvs innan det 
generella strandskyddet  infördes.
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Landremsan utanför fastigheten Dingelsundet 2:131 
betecknas också som kvartersmark med anledning av 
att fastigheten tidigare drabbats av översvämningar och 
en vågbrytare och stenvall har anlagts. Stenläggningen 
ligger på erosionskänslig sand och bör inte beträdas i 
någon större omfattning.

Möjligheten att bebygga sin tomt närmast stranden 
begränsas med prickmark på samma sätt som enligt gäl-
lande plans bestämmelser, huvudbyggnader tillåts inte 
ligga närmare strandlinjen än de som finns idag. Utökad 
bygglovplikt gäller också för friggebodar och attefalls-
hus (a3).

På naturmarken inom planområdet kommer strandskyd-
det att vara kvar. 

Planförslagets påverkan på riksintressena
Norra Vänerskärgården är riksintresse för friluftslivet 
och Vänern med öar och strandområden är av riks-
intresse för friluftsliv och turism. Vänern är också av 
riksintresse för yrkesfisket. Klarälvsdeltat och Klaräl-
vens nedre lopp, där Dingelsundsådran med strandpar-
tier öster om planområdet ingår, är av riksintresse för 
naturvård. Klarälvsdeltat som ligger uppströms älven, 
nordöst om planområdet, är Natura 2000-område. 

Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ 
påverkan på riksintressena. Stora delar av skärgårdsom-
rådet i Vänern är idag naturreservat och Länsstyrelsen 
arbetar med reservatsbildning av stora delar av Klarälvs-
deltat och hela Natura 2000-området, vilket är positivt 

Det markerade området visar var 
strandskyddet avses upphävas inom 
planområdet. 

baskartans strandlinje

verklig strandlinje

Vattenlinjen varierar bland annat med årstiden och baskartans 
gränser är ungefärliga (registerkartegränser). På ortofoto syns 
skillnaderna, på flera ställen ser det ut att vara land på kartan 
där det egentligen är vatten. Strandområdena utanför Dingelsundet 

2:83 och 2:84.

Stenslänten utanför Dingelsundet 2:131
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för naturvården. Kommunal skötselplan finns för Vänerstranden inom Karlstads kommun, som 
utvecklat möjligheter till friluftsliv till exempel vid Göteborgsudden och Bergviks udde. Utbyggnaden 
av VA inom planområdet är positivt i och med att enskilda lösningar byts ut. Den södra udden inom 
planområdet föreslås bli mera tillgänglig för allmänheten. Strandskyddet gäller inte inom kvartersmark 
idag och det föreslås att vara fortsatt upphävt inom kvartersmark.

Gator och trafik 
Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns vid Skoghallsvägen, intill anslutningsvägen till Dingelsundet. Värmlands-
trafik trafikerar Skoghallsvägen med busslinjer som går både till Karlstad och Skoghalls centrum. Till 
Karlstads busstation tar det cirka 20 minuter och till Skoghalls centrum cirka 6 minuter. Avståndet till 
busshållplatsen är cirka 1,5 km från bostäderna.

Gång- och cykeltrafik
Det finns inga separata gång- och cykelvägar inom planområdet eller Dingelsundet idag utan cyklis-
ter och gående får samsas på gatorna tillsammans med biltrafiken. Från Dingelsundet finns däremot 
en gång- och cykelväg längs med Skoghallsvägen mellan Karlstad och Skoghall och planering för att 
bygga gång- och cykelvägar inom Dingelsundet pågår.

Planering för en gång- och cykelväg i östra delen av Dingelsundet pågår också, som förbinder om-
rådena med varandra och ger möjlighet för de boende inom planområdet att röra sig den vägen och 
vidare upp mot Skoghallsvägen. Den nyanlagda gatan på östra sidan kommer också vara för blandtra-
fik, men kan komma att upplevas säkrare att röra sig längs för gående och cyklister och kan fungera 
som alternativ färdväg.

Biltrafik 
En mindre, grusad infartsväg leder från Dingelsundsvägen ut till fastigheterna på södra udden. Alla 
gator inom Dingelsundet har enskilt huvudmannaskap idag och ingår i olika gemensamhetsanlägg-
ningar, vägsamfälligheter eller ligger som servitut. Vägen genom planområdet (på plankartan GATA) 
föreslås på samma sätt som idag att ha enskilt huvudmannaskap (a1) , där de boende är del av en 

Vägen ut på udden sett norrifrån....

..och slutet av vägen, sett söderifrån

gemensamhetsanläggning 
(g) som sköter den. Möjlig-
het för utryckningsfordon att 
vända ska finnas, antingen på 
den yta som idag finns i slutet 
av infartsvägen eller på egna 
fastigheten.

Parkering
Parkering ska ske inom den 
egna fastigheten. 

Ortofoton som visar västra de-
len av 2:145, åren 1959/61 
respektive 1971. Utfyllnaden 
gjordes innan 1975, dvs 
innan strandskyddslagstift-
ningen infördes.
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Geotekniska förhållanden
Planområdet består enligt jordartskartan i hu-
vudsak av berg i dagen respektive tunt jordtäcke 
på berg. Området är bebyggt sedan tidigare och 
grundläggningsförhållandena bedöms vara goda. 
En geoteknisk undersökning har genomförts 
som underlag i samband med projektering för 
va-ledningar, men några översiktliga geotekniska 
undersökningar har inte utförts i området i övrigt.

Radon
Där grundläggning kommer att ske på berg och/
eller på sprängsten kan det finnas risk för att 
radonstrålningen är hög. Då behöver grundlägg-
ningen utföras radonsäkert om inte undersökning 
visar något annat. Grundkonstruktion och venti-
lation ska utformas så att radonhalten understiger 
200 Beq/m3 luft i bostadsrum.

Utdrag ur jordartskartan

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp pågår till befintlig bebyggelse i södra Dingelsundet. 
Fastigheterna inom planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
och har redan, eller kommer att anslutas. Kommunens VA-ledningar säkerställs med ledningsrätt, 
som ligger inom gatumark på plankartan. 

Dagvatten
Kattfjorden är råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstad och Hammarö med 
dricksvatten. Planområdet ligger inom sekundär zon för vattentäkten. Föreskrifterna hindrar inte 
omvandling i området men infiltration av dagvatten bör eftersträvas. Marken består i stora delar av 
berg, vilket gör att möjligheterna till infiltration i området är begränsade. Tomterna är stora och de 
bedömdes i utredningen inför VA-utbyggnaden kunna fördröja dagvattnet på egen hand innan det 
når Vänern. Dagvattenhanteringen är i övrigt tänkt att ske på samma sätt som idag och för att be-
gränsa dagvattenflödena så har en planbestämmelse införts som håller nere andelen hårdgjorda ytor. 
Bestämmelsen gäller för kvartersmarken i området och innebär att andelen hårdgjord yta (exklusive 
byggnadsarean och del av tomt som består av berg i dagen) får vara maximalt 12 % av fastighetens 
storlek, som allra mest dock 200 m2. 

Dagvatten extremregn
Marken inom planområdet behöver höjdsättas så att dagvatten från ett extremregn fritt och utan att 
skada byggnader kan ytavledas mot Vänern. 

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i 
förbindelsepunkt beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,2 m över markens nivå utan-
för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dränledningen tidvis 
kan komma att stå dämd måste dräneringsvattnet pumpas. Dämningsnivå för dagvatten framgår av 
nybyggnadskarta.
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Dagvattenföroreningar 
För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet bör miljövänligt bygg-
nadsmaterial användas. Föreslagen dagvattenhantering från fastighet och gatumark med så mycket 
infiltration som möjligt minskar påverkan på recipienten. Föreslagen reglering av byggnadsarea och 
andel hårdgjord yta begränsar påverkan på recipienten.

Avfall
Avfallshanteringen sker idag enligt kommunens gällande renhållningsordning genom hämtning vid 
varje fastighet. Hanteringen är tänkt att ske på samma sätt som idag. Gemensamma avfallslösningar 
kan också vara lämpliga för hushållen i området.

Energi
Elförsörjningen inom området ligger inom Karlstad El- och stadsnäts verksamhetsområde. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Planområdet ligger på nivåer mellan cirka +44 (RH2000) nere vid stranden, till som högst +50 uppe 
på tomtmarken i norr. 

För samhällsviktig verksamhet, som till exempel hälso- och sjukvård, energiförsörjning med mera 
gäller +46,77 (RH2000) enligt kommunens översvämningsriktlinjer från 2018. För verksamheter 
som ska klara en 200-årshändelse, som till exempel bostäder och angöring till dessa, har nivån lagts 
till +46,48 (RH 2000). En planbestämmelse har införts på plankartan som innebär att all tillkom-
mande ny bebyggelse ska ligga över den här nivån. För enklare bebyggelse som inte är ämnad för 
stadigvarande vistelse kan en lägre grundläggningsnivå accepteras. En del av de befintliga byggna-
derna, främst komplementbyggnader, står på platser som enligt kartering kommer att översvämmas 
vid en 200-årshändelse. Att utgå från en 200-årshändelse har ändå bedömts som en rimlig nivå då 
planområdet inte omfattar ny sammanhållen bebyggelse utan syftar till komplettering av befintlig.

Tillgängligheten till och från bostäder ska också kunna ske på ett säkert sätt. Del av tillfartsvägen 
till planområdet har legat lågt och en viss höjning av vägavsnittet har genomförts. Andra sätt att 
hantera en översvämningssituation kan vara invallning eller att använda vägen via Östra Dingelsun-
det som alternativ väg och som boende kanske tillfällig parkering på annat håll än på egna tomten 
kan accepteras. Räddningsfordon tar sig fram med upp till cirka 0,2 meters vattendjup på vägen och 
i extrema fall kan även båtar användas. 

Kartorna visar översikt-
ligt områden som hamnar 
under nivån +46,5 m 
(RH2000), dels inom 
planområdet och dels 
inom Dingelsundet

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2017-11-08

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun
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Vattenkvalitet och planens påverkan på vattenförekomsterna / MKN Vatten
Planområdet ligger i anslutning till Vänern - Kattfjorden samt till Klarälven - Dingelsundsådran. 
 
Vänernviken - Kattfjordens ekologiska status bedöms vara måttlig. Utslagsgivande parametrar är Bot-
tenfauna och Hydrologisk regim i sjöar. Bedömningen av bottenfauna visar att antalet arter och 
inidividtäthet har minskat sedan 2006 och indikerar problem med miljögifter i sedimenten. Hy-
drologisk regim i sjöar visar på måttlig status då vattenståndets förändringstakt i Vänern inte följer 
naturliga variationer. 

Vänernviken - Kattfjorden bedöms ej uppnå god kemisk status. Gränsvärdet för kvicksilver och för 
polybromerade difenylterar (PBDE) eller bromerade flamskyddsmedel som det också kallas över-
skrider gränsvärdet. Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel bedöms genom expertbedömning 
överskridas i alla ytvattenförekomster i Sverige och beror främst på internationella luftnedfall även 
om det har funnits lokal påverkan i Vänern från t.ex. kemisk industri. Bromerade difenyetrar (flam-
skyddsmedel) beror troligtvis på diffusa utsläpp från samhället.

Klarälven - Dingelsundsådrans ekologiska status bedöms vara måttlig. Bedömningen baseras på avvikel-
ser i hydrologisk regim, konnektivitet och vattendragets närområde, som visar sämre status. Kvali-
tetsfaktorerna är avgörande för att god ekologisk status ska kunna uppnås. 

Klarälven - Dingelsundsådran bedöms ej uppnå god kemisk status. Bedömning visar att gränsvärdet för 
både kvicksilver och för polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids.

Sammanfattningsvis bedöms inte planen påverka vattenförekomsternas kvalitetskrav negativt och 
riskera att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Kommunal utbyggnad av vatten- och avlopp har 
genomförts vilket bedöms leda till att vattenkvaliteten förbättras. Inom planområdet finns ingen 
vattenreglering eller andra vandringshinder som kan påverka uppfyllandet av MKN gällande hy-
drologisk regim eller konnektivitet. Delar av planområdet ligger inom svämplanet för Vänern. Det 
bedöms inte finnas någon förorenad mark inom området, genomförandet av planen bedöms inte 
påverka halten av giftiga ämnen på Kattfjordens botten. Flamskyddsmedel och kvicksilver som 
påverkar kemisk status är problem som finns över hela Sverige och beror främst på sur berggrund 
i kombination med atmosfäriskt nedfall (kvicksilver) samt spridd konsumtion i samhället (flam-
skyddsmedel). Ingen av dessa problem kan påverkas av detaljplanen. 

Luftkvalitet
Med ökad trafik på grund av fler permanent bosatta kommer utsläppen inom området marginellt att 
öka. Med en begränsad utbyggnad och större naturmarksområden bevarade finns det inga skäl att 
anta att miljökvalitetsnormerna skulle komma att överskridas inom området.

Markföroreningar
Risken för markföroreningar i området bedöms med tidigare markanvändning som låg. Skulle 
markföroreningar påträffas ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt Miljöbalken 10 kap 11§.

Trafikbuller
Bostäderna i området bedöms klara gällande riktvärden för trafikbuller. Skoghallsvägen och järn-
vägen ligger öster om planområdet, på andra sidan berget, på ett avstånd på mer än 800 meter till 
närmsta bostadstomt. 
Enligt tidigare bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Östra Dingelsundet på andra sidan ber-
get, cirka 300 meter från vägen/järnvägen, kommer de föreslagna bostäderna där att klara riktvärdet 
om 55 dBA för ekvivalentnivån och maxnivån på 70 dBA. Det både på grund av avståndet och den 
relativt låga trafikmängden, speciellt på järnvägen. 
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GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

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

Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Skötselplan för udden.

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken.

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

Huvudmannaskap
Karlstads kommun respektive privata fastighetsägare är huvudman för olika delar av allmän plats 
inom planområdet. Gatan ska ha enskilt huvudmannaskap, särskilt skäl för detta är att denna detalj-
plan möjliggör en komplettering av bebyggelsen inom ett område med enskilt huvudmannaskap se-
dan tidigare. Vägen genom området slutar inom området och leder inte vidare, den används främst 
av de boende. Naturmarksområdet i söder har kommunalt huvudmannaskap.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Del av Dingelsundet 2:145 regleras till respektive intilliggande fastighet: Dingelsundet 2:79, 2:80, 
2:82, 2:83, 2:84, 2:131 och 2:132.

Del av Dingelsundet 2:64, mellan Dingelsundet 2:84 och 2:85 betecknad kvartersmark regleras till 
Dingelsundet 2:84 och/eller 2:85.

Del av Dingelsundet 2:144 regleras till Dingelsundet 2:85.

Servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar
Ledningsrätt för vatten-, spill- och dagvatten har beslutats av Lantmäterimyndigheten. Beslutet har 
vunnit laga kraft.

Gemensamhetsanläggning för väg (Dingelsundet ga:1) finns inom området. 
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Gemensamhetsanläggningens medlemmar står för kostnader för drift och underhåll av den enskilda 
vägen. Hur stor kostnad det blir per fastighet beror på andelstal och på vad och hur man gemen-
samt väljer att drifta vägen. 

Fastighetsägarna till Dingelsundet 2:79, 2:80, 2:82, 2:83, 2:84, 2:85, 2:131, 2:132 och 2:145 står för 
kostnader och avgifter i samband med fastighetsregleringar.

Avgifter
Planavgift och bygglovsavgift tas ut i samband med bygglov. 

Tekniska frågor
Uppvärmning
Uppvärmning sker med enskilda lösningar. 

Vatten- och avlopp
Kommunalt vatten- och avlopp har dragits fram inom planområdet. Respektive fastighetsägare som 
inte redan anslutits, ansvarar för och bekostar anslutning.

Dagvatten
Dagvatten omhändertas lokalt, av respektive fastighetsägare.

El, tele och fiber
Skanova har ledningar i området. Behöver telekablar flyttas eller skyddas för att möjliggöra exploa-
tering förutsätts att den part som initierar åtgärden även bekostar den, samt i god tid informerar 
ledningsägaren.

Parkering
Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Sociala konsekvenser
Det finns en stor efterfrågan på bostäder inom kommunen där många vill bo nära Vänern. En 
förbättrad allmän tillgång till strand, kanske främst för de närboende inom Dingelsundet, skapas 
med röjning och iordningställande av gångstigen ut till södra udden. Inom Dingelsundet vistas fler 
människor under hela året.

Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget innebär inga utgifter för kommunen, förutom för röjning av sly och skötsel av udden. 

Miljökonsekvenser
Strandområdet på land planläggs som kvartersmark som möjliggör fastighetsreglering, men möj-
ligheten att bygga eller bygga ut bostadstomtens huvudbyggnad vid stranden är begränsad genom 
prickmark på samma sätt som idag. Utbyggnaden av VA som gjorts i området kommer att minska 
risken för övergödning och bidra till en långsiktigt hållbar miljö. 

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

Miljökvalitetsnormer har iakttagits och detaljplanen bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnor-
merna överskrids.



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


