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INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under gransk-
ningen samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 2 juli – 15 september 2019. Planen har skickats till kommunala 
och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom 
funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kom-
munens hemsida. Under samrådet hölls ett informations- och samrådsmöte den 3 september 2019 
i Samhällsbyggnadshuset. Efter samrådet reviderades planhandlingarna, enligt vad som beskrivs i 
samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 7 april till 10 maj 2020, enligt plan- och 
bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remiss-
instanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits tillgänglig 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet, Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta gransk-
ningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Nitton skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav sju stycken är utan erin-
ran eller av upplysningskaraktär. Synpunkterna gäller främst antalet tomter och var de är belägna, 
vistelse på naturmark och oro för exploatering på naturmark, dagvattenhantering och hantering av 
strandskydd. Planområdet justeras med anledning av synpunkterna på ett par punkter inför anta-
gandet. 

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
Till följd av yttrande från flera närboende har två tomter tagits bort från förslaget, en genom att 
planområdet minskats ned och en genom att kvartersmark ändrats till allmän plats natur. De två 
tomterna längst i nordväst vid Burmavägen har också justerats några meter söderut och prickmark 
lagts till. På kvartersmark i mellersta delen har en remsa prickmark lagts till mot befintlig infartsväg 
och plangränsen har justerats några meter intill Burmavägens södra sida.



I Planbeskrivningen 
Till följd av förändringarna på plankartan har också planbeskrivningen justerats. I övrigt endast 
redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
Flera fastighetsägare (1, 2, 3 och 6 - se karta sidan 6) har kvarstående synpunkter om omdirigering 
av tomter och våningsantal som inte kunnat tillgodoses. Fastighetsägare 1 och 2 har även kvarstå-
ende synpunkter om trädfällning på tomtmark, begränsning av tomters bebyggande och vistelse på 
naturmark. Fastighetsägare 3 har kvarstående synpunkt om lekyta/samlingsplats. Fastighetsägare 
4 och 9 har kvarstående synpunkter om dagvatten. Fastighetsägare 5 och 7 har kvarvarande syn-
punkter om strandskydd och tomtmark norr om Burmavägen. Fastighetsägare 8 har kvarstående 
synpunkt om att mark ska justeras till naturmark och ges kommunalt huvudmannaskap som inte 
har kunnat tillgodoses. Dingelsundets vägförening har kvarvarande synpunkt om att delen av Ding-
elsundsvägen med kommunalt huvudmannaskap bör sträcka sig längre söderut som inte har kunnat 
tillgodoses.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstads El- och stadsnät AB, Lantmäterimyndigheten, Region 
Värmland kollektivtrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen har ingen erinran.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Har inga synpunkter på detaljplanen för Västra Dingelsundet - granskning.

Karlstads El- och stadsnät AB
Inga ytterligare kommentarer utöver samrådet. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande synpunkter. 
I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor, ledningsrätter, gemensamhetsan-
läggningar och servitut ska sista stycket omformuleras. Dingelsundsvägen blir inte kommunal hela 
sträckan utan endast en bit. I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit 
hanterade.
Kommentar: Stycket har omformulerats.

Region Värmland Kollektivtrafik
Övergripande
Kollektivtrafiken i området utgörs av system 900 som består av tre busslinjer med 30 min turtäthet. 
Linje 900 mot Bergvik, 902 mot Karlstad och 904 mot Skoghall. Linjerna trafikerar Skoghallsvägen i 
anslutning till planområdet.
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Påverkan
Förväntat resande kopplas till befintlig hållplats vid Dingelsundsvägen. Hållplatsen med planområ-
det via en lågt trafikerad bilväg. Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad och väderskyddad för resenä-
rer och cyklar. Trafikutbudet har god kapacitet att möta efterfrågan.
Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. Avståndet mellan hållplatsen och bor-
tersta ytterkanten i planområdet är ca 900 m och gångtiden ca 11 min, vilket för närvarande kan ses 
som representativt för sträckan i övrigt.
Konsekvenser på lång sikt
En utredning av system 900 kring ökad anpassning till tätortstrafiken förväntas ske inom de när-
maste åren. Ambitionen är att system 900 på sikt kommer att ansluta till ett högkapacitetsstråk
(Karlstadsstråket) som trafikerar mellan Välsvikens handelsområde och Bergvik via Södra Jakobs-
berg och Zakrisdal. Anslutningen 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.

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att pröva möjligheten att skapa bygg-
rätter för bostäder i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet. 
Trafikverket har i tidigare samrådsskede yttrat sig i frågan 2019-07-24 med synpunkt kring avtal om 
åtgärder vid tillfartsvägens plankorsning med järnvägen Skoghallsbanan, bandel 395, där Trafikver-
ket är infrastrukturhållare.
Avtal
”Medfinansierings- och samverkansavtal - Åtgärder vid genomförande av detaljplaner vid Ding-
elsundet, Karlstads kommun: ombyggnad av plankorsning, Skoghallsbanan, bandel 395, samt av 
korsning mellan väg 554 (Skoghallsvägen) och infartsväg Dingelsundet” (TRV 2019/90169) under-
tecknades av Karlstads kommun 2019-07-23.
Sammantagen bedömning
Trafikverket har ingen erinran.

Länsstyrelsen
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter gällande planavgränsning, vissa planbestämmelser 
samt ianspråktagande av jordbruksmark. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrel-
sens synpunkter och genomfört justeringar av plankarta samt kompletterat planbeskrivningen.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Då kommunen på ett godtagbart sätt har gjort de i samrådet efterfrågade justeringar av plankarta 
och planbeskrivning så har Länsstyrelsen ingen ytterligare erinran mot planförslaget.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 
av det för granskning utställda planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de 
föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.
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Kommunala remissinstanser
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Dingelsundet Västra. 
Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remittera-
des i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. Stadsbyggnads-
förvaltningen har i den reviderade planredovisningen delvis beaktat miljönämndens synpunkter om 
gemensam avfallshantering och behov av återvinningsstation vid infarten till hela Dingelsundet.
Eftersom en gemensamhetsanläggning ska bildas för vägarna inom området vore det lämpligt att 
även inkludera avfallshanteringen som en gemensam lösning, istället för hämtning vid varje fastig-
het. Det vore önskvärt att denna möjlighet nämns i planbeskrivningen.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med skrivning om möjligheten till gemensam lösning.

Yttranden från övriga
Hammarö kommun
Sammanfattning
Karlstad kommun har tagit fram ett förlag till detaljplan för Västra Dingelsundet. Planförslaget 
föreslår en byggnation om ca 30 nya bostäder. Planförslaget följer de intentioner som man tidigare 
arbetat fram i den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.
Bakgrund
I Dingelsundet har under många år området succesivt omvandlats från ett fritidshusområde till ett 
alltmer åretruntboende. 2014 antog Karlstad kommun en fördjupad översiktsplan för området. Nu 
har Karlstad kommun har tagit fram ett granskningsförslag till detaljplan för västra Dingelsundet 
för att möjliggöra cirka 30 nya bostäder samt gång- och cykelväg längs med Dingelsundsvägen som 
idag är en enskild väg men som föreslås bli en kommunal väg.
Yttrande
Planförslaget var under sommaren 2019 ute på samråd. Hammarö lämnade då in synpunkter på att 
man saknade en redovisning på hur anslutningen från Skoghallsvägen till Dingelsundet skulle utfor-
mas. Nu har planbeskrivningen kompletterats med en kortare beskrivning av åtgärder på Skoghalls-
vägen för anslutningen men Hammarö kommun hade gärna sett en utförligare beskrivning där man 
tydligt beskriver hur man tar hänsyn till att Skoghallsvägen är en viktig länk för Hammarö både vad 
gäller hammaröbor, besökare och näringsliv. Skoghallsvägen har stor andel tung trafik som förvän-
tas öka i och med etableringen av småindustri på Vidön och en god framkomlighet är av yttersta 
vikt.
Gc-vägen till Karlstad- Hammarö ligger på östra sidan Skoghallsvägen vilket innebär att gående 
och cyklister behöver korsa vägen. Man har i planbeskrivningen tagit upp problemställningen och 
beskrivit att för att öka säkerheten behöver man göra en tydlig gångpassage över Skoghallsvägen. 
Detta tycker Hammarö kommun är positivt då man vill ge goda förutsättningar för ett hållbart 
resande men då det är mycket tung trafik är det viktigt att man inte utformar gångpassage med en
avsmalning som begränsar framkomligheten.
Hammarö kommun vill även fortsätta poängtera vikten av att få vara delaktiga i planer som påver-
kar Hammaröbornas och andras möjligheter att ta sig till och från Hammarö genom Karlstad och 
önskar en ökad dialog i ett tidigare skede kring dessa frågor med Karlstad.
Kommentar: Utformningen av gc-passagen kommer att tas fram i senare skede. I arbetet med det ges möjlighet till 
fortsatt dialog.

Dingelsundets vägförening
Vi vill ytterligare förtydliga vår åsikt om att hela vägen förbi det nya västra området borde få
kommunalt huvudmannaskap, markerat i blått i nedan bild. Denna mindre förändring i sträckningen 
av den kommunala gatan skulle förenkla strukturen för de boende i området genom att skapa 
tydligare uppdelning i de enskilda vägar som kommer att utgå från den kommunala gatan. Genom 
att den kommunala gatan förlängs med endast c:a 150m och vändplatsen flyttas till den befintliga 
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korsningen skulle ansvarsfördelningen bli mycket enklare för de boende och samtidigt mer likna 
den situation för väghållning som de övriga delområdena kommer få. I och med detta skulle alla få 
en ”egen” väg att åka på och ta ansvar för när man lämnat den kommunala gatan.

Genom att förlänga den kommunala gatan en liten bit kommer var och ett av områdena ansvara för 
sin egen vägsträcka och ingen fastighet kommer att behöva ta ansvar för och vara medlem i mer än 
en samfällighet. Var och ett av områdena 1-6 i bilden över hela området få med denna förändring en 
lika tydligt avgränsad sträcka som utgår ifrån den kommunala gatan att vara ansvariga för.

Föreningsstrukturen och ansvarsfördelningen kommer att bli mycket tydligare och enklare för alla
medlemmar samt göra det lättare att förstå när kostnaderna för framtida väghållning skall fördelas.
Vi lägger idag ganska mycket tid på vår samfällighet, nu efter att planerna slår igenom och vi får
tillbaka hela ansvaret för skötsel kommer denna tid att öka markant. Om den mindre förändring 
vi föreslår kan göras kommer det att bidra med en lite enklare hantering och en lite mindre risk 
för konflikter i förvaltningen av vägen i framtiden. Fastigheterna slipper t.ex. få flera fakturor från 
skilda föreningar för kostnader på vägen de använder för att ta sig hem och de slipper gå på fler 
årsmöten m.m. Vi hoppas att denna mindre förändring, speciellt om vi ser till hela exploateringen 
av området, kan göras för att till en del underlätta för vår framtida skötsel och ansvarsfördelning av 
vägarna i området.
Kommentar: SBF förstår önskemålet, samtidigt som det är en ekonomisk fråga för kommunens andra enheter. När 
norra delen av Dingelsundsvägen blir väg med kommunalt huvudmannaskap kommer Dingelsundet ga:1 att omprö-
vas vid en anläggningsförrättning. Vid omprövningen ser lantmäterimyndigheten bland annat över andelstalen samt 
vilka fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Ovan: Det blåa strecket visar vägföreningens 
förslag till sträckning av den kommunala gatan

Till höger: De olika färgerna representerar över-
siktligt de ombildade eller nya enskilda vägarna 
vi kommer få i området när alla nya detaljplaner 
är klara.
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Fastighetsägare/boende i anslutning till planområdet 1 
Med anledning av presenterad detaljplan för ovanstående område för fastighet x (nr 1 på kartan) så 
har jag en del synpunkter på tomter och hus närmast mig. Följande punkter: 
• När jag köpte mitt hus 2017-02-01 utgick ifrån att faran till tätbebyggelse inte låg. Därför inves-

terade jag i ett hus med tomt med naturen som skog, fåglar, sjöar nära inpå. Det var den största 
anledning till att jag köpte huset och investerade mycket pengar i, och för att slippa dåliga 
exempel på tätbebyggelse som skett på andra naturområden i Karlstad.

• Ni planerar att bygga 34 hus med tomter vilket är betydligt mer än den fördjupade översikts-
planen , daterad, 2014-11-20 som föreslår 15-25 st tomter med hus. Utgår jag från att ni skulle 
byggt 15 tomter så är det mer än det dubbla antalet tomter med hus det är tänkt byggas.

• Insynen från planerat hus och tomt närmast mig angränsar ca 28 meter som närmsta punkt 
mellan tomterna, enligt detaljplan 2020-03-17. Men det föreslås ge tillåtelse att bygga ett 2-vå-
nings hus alternativt hus med suterrängvåning viktigt då att de följer bestämmelser att huset 
byggs med minsta avstånd från nya gatan med 6 meter, som är markerat med ”p” på ert förslag 
till detaljplan. Annars kan det leda till insyn i min tomt och hus som ej är acceptabel. Bästa vore 
om det bara fick byggas 1-planshus.

• Påverkan på naturen bakom mitt hus och mina nuvarande grannars hus som att blåbär, lingon, 
skog, fåglar, fjärilar, berg vill jag ha minsta påverkan på. Tyvärr kommer ändå nybyggnation av 
hus och nya gator leda till högre ljudnivå i området, med högre ljudnivåer från bilar, mopeder, 
människor och gräsklippare etc. Viktigt är att skog bevaras mellan nya tomter och min/våra 
tomter så att buller och insyn blir minimala, dvs inga träd får tas ned. Inga träd får heller ej tas 
på de föreslagna tomterna, detta pga att det är glest mellan träden. Och givetvis inga grillplatser, 
bänkar mm får upprättas mellan min tomt och de nya tomterna.

• Eventuella barn och vuxna som leker eller går utanför sina tomter mot mitt hus och tomt får 
stor insyn i mitt hus och tomt. Det skulle gå att flytta tomten närmast mig och tomten när-
mast grannen söder om mig till norr om de andra föreslagna tomterna, se pil 1 och 2 inritat på 
kartan.

• Nya föreslagna tomter och hus mellan Burmavägen och befintliga hus ligger för nära inpå 
befintlig bebyggelse. Bebyggelsen påverkar nuvarande område betydligt, med tex ökad ljud och 
smuts från bilar, och andra fordon. Den fina befintliga skogen planeras då tas bort, vilket nu 
bidrar till bättre luftkvalite i hela området. Förslag, flytta gärna den tomt som planeras ligger   
närmast Burmavägen sydost, enligt pil 3 som är inritat på kartan.

De fastighetsägare som har 
skickat in yttranden har 
numrerats, kartan visar 
var de olika fastigheterna 
ligger. Illustrationen visar 
förslaget i gransknings-
handlingen.

1
2

3

4

5

6
7

8

9
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• Dungen som ligger mellan Burmavägen och våra hus och som leder ned till Vänern bevaras 
som den är, dvs att inga träd tas ned . Den bidrar till bra luftkvalite i området, markerat dunge 
av mig på kartan.

Sammanställning: 
Bilaga 1 
Visar en sammanställning av detaljplansritningen där jag numrerat tomterna som jag har synpunkt 
på. Tomten med punkt 1 ges tillåtelse att bara byggas som ett 1-plans hus med minsta avstånd till 
nya gatan med 6 meter. Byggnation av hus med suterrängvåning alternativt 2 våningshus kan ge för 
mycket insyn på min tomt hus. Eventuellt kan den tomten flyttas norr om den norra tomten, se pil 
1. Även tomten markerad med nummer 2 flyttas norrut. Tomten markerat med punkt 3 så flyttas 
den tomt som ligger närmast Burmavägen till Sydost. 
Bilaga 2 
Visar mitt hus framifrån och från baksidan. Barn eller vuxna som befinner sig utanför sin tomt mot 
min tomt och hus kommer att se rakt ned på min veranda som bilaga 2 visar. Viktigt att naturen 
bakom mitt eller våra hus bevaras orörd och att inga bänkar, grillplatser mm får tillåtelse att upprät-
tas.

Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet föreslogs att, utöver förtätning inom befintlig bebyg-
gelse, en grupp med cirka 15-25 bostäder kan etableras i området med anslutning från Dingelsundsvägen. FÖP:en 
anger inte att 15 är optimalt eller att 25 skulle innebära negativ påverkan, utan antalet är en ungefärlig bedömning 
att utgå ifrån i fortsatt planering. I riktlinjerna för bebyggelsen i FÖP:en beskrevs även att exploateringen av nya 
bostäder på privat och/eller kommunägd mark ska bidra till nödvändig utbyggnad av infrastruktur som föranletts 
av exploateringen, att områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig och att tomtstorlek och 
hustyp ska anpassas så att befintlig natur och terräng kan bevaras i stor utsträckning. SBF arbetar efter utgångs-
punkterna i FÖP:en.  

Efter granskningen har förslaget minskats med ytterligare 2 tomter. Det ger möjlighet till som mest 27 tomter med 
anslutning från Dingelsundsvägen, plus 5 intill Burmavägen. Förslaget har under processen anpassats de intilliggande 
fastigheterna på flera sätt för att bättre försöka tillgodose de önskemål som finns. Området med naturmark (NA-
TUR på plankartan) som bevaras mellan nya och befintliga tomter är där det är som smalast cirka 30 meter, dvs 
ungefär en tomtlängds avstånd. De högsta delarna av berget/åsen ligger inom naturmarken och en bestämmelse om 
lovplikt för fällning av träd har införts här. Den nya tomtmark som ligger högst och närmast intill bakom natur-
marken får inte bebyggas alls (prickmark) och det ställs krav på att huvudbyggnaden ska placeras med långsidan 
inom 6 meter från gatan, dvs i den lägre delen av tomten. De nya husen kommer att ligga i sluttningen på andra 
sidan och vara vända mot den nya gatan. Det, tillsammans med berget och naturmarken med skog som ligger mellan 
de nya och befintliga tomterna, begränsar möjligheterna till insyn. I planbeskrivningen finns en sektion med (på sidan 

Bilagor till yttrande 1
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9) som visar förhållandet mellan tomternas avstånd, naturmarken och höjderna. Möjligheten att bygga i två våningar 
finns för att marken är kuperad och kan lämpa sig för sluttningshus/suterränghus. Väljer man att bygga i två 
våningar är dock byggnadsarean begränsad till 120 m2,, ett hus i två våningar får på så sätt ett mindre ”fotavtryck” 
och skapar en större luftighet i området.

Att flytta de tomter som föreslagits enligt den bifogade kartan är kreativa förslag, men tomtmark är inte aktuellt på 
de platserna av hänsyn till naturvärden. 

Skogsdungen inom område betecknat NATUR kommer inte att tas ned, den bevaras. Inga grillplatser eller liknande 
är tänkt att iordningställas bakom er fastighet. 

Fastighetsägare 2 
Vi återkommer med synpunkter på den senaste detaljplanen daterad 17 mars 2020, men vill först 
tacka både Kommunen och OBOS för att ha tagit sig tid till extra insatta möten för att lyssna på oss 
fastighetsägare och försöka hitta lösningar. I sådana här ärenden är det inte lätt att göra alla nöjda 
och det förstår vi. Samtidigt tycker vi att en FÖP trots allt är det enda underlag som en privatperson 
kan ta del av för att få veta vad som är på gång. Vi återkommer ännu en gång till antalet tomter. I 
FÖP:en står det att Kommunen har planer på att ordna 15 – 25 st. tomter vilket skulle innebära ett 
snitt på 20 st. tomter och att då rita in 32 st. tomter är 60 % mer än vad FÖP:en anger. Även om 
Kommunen tycker man ska utgå från 25 st. tomter är 32 st. tomter fortfarande nästan 30% mera 
ändå. Vill man leka med siffror skulle man faktiskt kunna använda talen i omvänd riktning också. 
25 st. tomter minus ca 30 % skulle bli 18 st. tomter, eller varför inte 20 st. tomter minus 60 % skulle 
då bli 8 st. tomter. Vilket helt plötsligt inte skulle bli lika intressant längre, eller hur. Vi bygger våra 
synpunkter dels på att det inte överhuvudtaget funnits någon information att tillgå tidigare om att 
Kommunen helt plötsligt ska göra flera tomter än vad Kommunen själva har angett tidigare. Därför 
tycker vi som har flyttat ut hit från stan för att få närheten till naturen, rika djurlivet, fridfullheten 
och att det inte heller är så mycket grannar, helt plötsligt bara ska acceptera det som Kommunen 
presenterar. Vi är nämligen väldigt rädda för att den natur med dess värde som finns kommer att bli 
förstörd så att både djurliv och naturegenskaper kommer att gå förlorade för alltid. I FÖP:en skri-
ver Kommunen att det ska bevaras ett grönområde med tät vegetation mellan befintliga fastigheter 
och det nya området för att skilja dem åt. Visserligen finns det vegetation men om man kikar på det 
som är närmast vår tomt är den väldigt gles. Den består mest av unga träd som har en liten stamdia-
meter vilket gör att man upplever markytan väldigt öppen redan idag. Även om träden kommer att 
växa med tiden så är antalet träd få att det aldrig kommer kunna bli en tät vegetation där i alla fall 
framöver. När vi läser den presenterade detaljplansritningen har tomten till vänster om oss om man 
tittar mot nya området ett ”P” i tomtbeskrivningen vilket betyder att huset måste byggas med lång-
sida mot nya vägen. Däremot har inte tomten till höger om oss ett ”P” i tomtbeskrivningen vilket 
vi tycker är märkligt. Det innebär att den som ska bygga skulle kunna bygga långt in på tomten där 
tomten är som högst för att få en bättre utsikt. Det skulle samtidigt göra att de skulle få full insyn 
i vårt hus vilket vi absolut inte kommer att acceptera. Trots mycket synpunkter känner vi ändå att 
med lite justering och god vilja från Kommunen är man nära en lösning som vi skulle kunna accep-
tera. Här är vår kompromisslösning.
• Ta bort de två tomterna närmast oss till vänster och höger för att på så sätt uppnå det FÖP:en 

faktiskt har angivit. Alternativt att flytta tomterna ytterligare 20 – 30 från oss. Om det skulle 
innebära att man mister två tomter just där finns det faktiskt annan markyta som kan göras till 
två tomter om bara Kommunen visar vilja och kreativitet.

• Om det skulle visa sig vara helt omöjligt av någon anledning ska de två tomterna endast erbjuda 
enplans hus oavsett hur terrängen ser ut. Husen får max ha 150 m2 byggyta och dom ska byg-
gas så att längsta sidan av huset blir i direkt anslutning mot den nya vägen.

• Bägge tomterna ska ha minst 10 meter prickad mark från vårt håll där ytan blir absolut orörd i 
dess ursprungliga skick. Det innebär att man inte får bygga något oavsett byggnation eller röra 
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den vegetation som finns, alltså inte göra om den till gräsmatta eller liknande.
• Att grönområdet mellan oss och nya området blir absolut orört i dess ursprungliga skick som 

den är idag. Det får inte göras stigar eller anslutningar mellan vårt hus och Burmavägen. Det får 
inte heller anordnas rekreationsområde där utan det får i så fall ske där det finns större utrym-
me mellan dagens fastigheter och nya längre bort på området.

Vi hoppas att Kommunen tar del av våra synpunkter på ett korrekt sätt och förstår att vi faktiskt 
flyttade hit av en orsak och det enda vi fann att läsa om området innan vi flyttade var den FÖP från 
2014 som fanns att tillgå.

Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet föreslogs att en grupp med cirka 15-25 bostäder kan 
etableras i området med anslutning från Dingelsundsvägen. FÖP:en anger inte att 15 är optimalt eller att 25 skulle 
innebära negativ påverkan, utan antalet är en ungefärlig bedömning att utgå ifrån i fortsatt planering. I riktlinjerna 
för bebyggelsen i FÖP:en beskrevs även att exploateringen av nya bostäder på privat och/eller kommunägd mark 
ska bidra till nödvändig utbyggnad av infrastruktur som föranletts av exploateringen, att områdets karaktär med 
bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig, och att tomtstorlek och hustyp ska anpassas så att befintlig natur och 
terräng kan bevaras i stor utsträckning. SBF arbetar efter utgångspunkterna i FÖP:en.  

Den fördjupade översiktsplanen är vägledande och inte juridiskt bindande, en avvägning görs sedan i detaljpla-
neskedet. Redan åren kring 2009 när de befintliga tomterna styckades av och bebyggdes (med förhandsbesked och 
strandskyddsdispens), fanns uttryckta önskemål från markägaren/exploatören om en fortsatt exploatering i området, 
något som denne fick avvakta i väntan på arbetet med FÖP:en. Det borde inte ha varit obekant för de som skaffade 
en tomt från markägaren vid denna tid att denne hade intresse av mer exploatering i området.
Frågan är om det är antalet tomter eller hur nära intill den egna fastigheten nya hus kommer, som är det egentliga 
problemet - upplevs en enda ny tomt ligga för nära den egna så har kanske antalet hus i övrigt en mindre betydelse. 
Efter granskningen har förslaget minskats med ytterligare 2 tomter, det innehåller 27 tomter med infart från Dingel-
sundsvägen, samt 5 intill Burmavägen.

Att flytta tomter och vägdragnignar som tidigare föreslagits i samrådet är kreativa, lösningsinriktade förslag. Men 
med hänsyn till naturvärden och höjdskillnader är det inte alldeles enkelt, och att planspränga området är inte ett al-
ternativ. Möjligheten att bygga i två våningar finns för att marken är kuperad och kan lämpa sig för sluttningshus/
suterränghus. Väljer man ett tvåvåninghus får det inte vara större än 120 m2,, jämfört med 160 m2 för ett enplans-
hus. Möjligheterna till insyn är på flera sätt begränsade, både genom planbestämmelser och bevarad naturmark. I 
planbeskrivningen finns en sektion med (på sidan 9) som visar förhållandet mellan tomternas avstånd, naturmarken 
och höjderna. 

SBF förstår önskemålet om att reglera husets placering på tomtmarken även på sydvästra sidan med ”p”. På den 
sidan är inte behovet att reglera lika stort eftersom tomtmarken är ännu mer”kapad i hörnet” där och bestämmelsen 
om att huvudbyggnad inte får ligga närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen gör att det blir svårt att placera ett 
hus i den del där tomten är som smalast. 

Mark betecknad NATUR kommer inte att röras, de träd som finns är inte tänkta att tas ned och inga grillplatser 
eller liknande är tänkta att ordnas bakom er fastighet. Var det blir stigar i skogen råder man inte över. Prickmark 
reglerar bebyggelse, inte hur själva tomtmarken anordnas.

Fastighetsägare 3
Vi tycker att förslaget i det stora hela är förbättrat till en acceptabel nivå även om vi anser att det 
totala antalet tomter fortfarande är för många sett till vad som stod i den fördjupade översiktspla-
nen för området.
Dock skulle vi helst utifrån vårt perspektiv se att de hus som planeras närmast vår tomt skulle vara
enplanshus som det var i det första förslag som gick ut till samråd. Detta för att minska eventuell 
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insyn och ge en känsla av lite avstånd till ny bebyggelse.
Vi anser också att det bör finnas med en planerad lekyta utöver område för fri lek för att ge området 
en samlingsplats för barn och familjer. Detta saknas redan i nuläget och finns också med att det ska 
planeras i den fördjupade översiktsplanen för området.

Kommentar: Till antagandet har förslaget minskats med ytterligare två tomter. Möjligheten att bygga i två våningar 
finns för att marken är kuperad och kan lämpa sig för sluttningshus/suterränghus. Väljer man ett tvåvåninghus får det 
inte vara större än 120 m2,, jämfört med 160 m2 för enplanshus. Möjligheterna till insyn är på flera sätt begränsade, 
genom planbestämmelser och bevarad naturmark. I planbeskrivningen finns en sektion med (på sidan 9) som visar 
förhållandet mellan tomternas avstånd, naturmarken och höjderna. 
Ingen planerad lekyta föreslås, men det finns inget hinder för fri lek i naturmark.

Fastighetsägare 4
Samråd enligt Boverket/PBL;
Syftar till att samla in information och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa för att 
bland annat, att förbättra beslutsunderlaget och för att minska risken för överklaganden. Av två sam-
rådsmöten har vi varit kallade till ett (1), det andra i ordningen. Vid detta möte ifrågasatte
de som varit på första mötet varför deras synpunkt att reducera antalet fastigheter inte tillgodosetts?
Diskussionen kretsade mycket om detta och kommunen sa att ”ni har er fulla rätt att återigen
ifrågasätta antalet fastigheter”. När kommunen skickade ut det ”nya” planförslaget fanns/finns fort-
farande ingen reducering av antalet fastigheter! Samråd för vem?? Vi hade förutom antalet fastigheter 
två för oss stora problem;
- dagvatten från fastigheterna genom vår fastighet och
- behov av vändplan för blåljus.
Vi hade förväntat oss svar på synpunkterna men det var bara kommentarer!?
Svar dagvatten: Informationen om dagvattnet har förmedlats vidare till va-enheten på teknik- och
fastighetsförvaltningen. Jag har varit i kontakt med va-enheten och det skall inte rinna något dagvatten 
i vårt dike. Detta vill vi nu ha skriftligt svar på enligt vårt yrkande nedan.
Svar vändplan: Vänd-/grusplanen i slutet på vägen ligger på fastigheten som tillhör Obos. Den
nuvarande fastighetsägaren är informerad. Att utryckningsfordon har möjlighet att ta sig fram
säkerställs i bygglovskedet.
Vi anser att det är kommunen som säkerställer att blåljus har möjlighet att vända/köra av/passera
om något skulle hända över tiden inte bara under byggnationen. Vägen är så smal att det inte går an
att mötas eller köra av. Skulle en olycka inträffa kan det lätt bli kaos.
Miljöaspekter:
Om det skall byggas på åkermarken skall den höjas i nivå med vägen – knappt två meter. Detta med-
ger att dagvattnet kan slussas åt öster mot Knappstadsviken. Vinster med detta ger mycket mindre 
påverkan av naturen såsom inget behov av sprängning för kulvert med tillhörande pumpstation, inget 
behov av fördröjningsmagasin och framför allt mindre kostsamt.
YRKANDE
Vi säger nej till att;
- dagvattnet leds ner i diket som passerar vår fastighet
- att dagvattnet leds i en kulvert längs infartsvägen och släpps ut i Kattfjorden mellan fastighet x och x.
- att det planläggs en fastighet på dagens vändplan
- att det byggs 34 hus totalt.

Våra synpunkter/förslag
1. Dagvattnet leds mot Knappstadsviken för att;
- Inte översvämma vägen samt vår tomt och därigenom rasera befintligt ”stendike”.
- Ingen kulvert längs vägen som rinner direkt ut i Kattfjorden
- Inte försämra boendemiljön inom hela området med översvämningsmygg.
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- Möjliggöra en längre fördröjningssträcka för dagvattnet.
- Mindre ingrepp i naturen (sprängning/pumpstation).
- Ekonomiskt billigare
2. Vändplanen skall vara kvar där den finns idag och tomten tas bort – blåljus/säkerhet.
3. Vid eventuell bebyggelse ska synpunkterna i FÖP:en beaktas, inte drygt 30 fastigheter som ger en 
ny ”stadsdel” och tar bort karaktären, jämför Kartberget.

Kommentar: Dagvattenutredningen som tagits fram visar en möjlig hantering, det kan finnas fler alternativa sätt att 
göra det på. Det är ännu inte helt klart vilken lösning som väljs och detaljerna kring det kommer kommunens va-
enhet att studera vidare i projekteringen. 

Inför antagandet har tomten i sydväst på den s.k. vändplanen tagits bort från planområdet. Marken här blir inte 
planlagd, men ägs fortsatt av exploatören. Vid platsbesök stod en båt uppställd här. Inga kända servitut finns och 
i det fall ett blåljusfordon som t.ex. en ambulans eller brandbil behöver vända finns möjlighet på egna tomterna. 
Tomterna på udden är stora. Förutom en mindre är de drygt 5000, nästan 6000 m2. 

I riktlinjerna för bebyggelsen i FÖP:en beskrevs ett tomtantal på 15-25 tomter med infart från Dingelsundsvägen  
och viss förtätning vid Burmavägen som lämplig utgångspunkt. Det beskrevs även att exploateringen av nya bostäder 
på privat och/eller kommunägd mark ska bidra till nödvändig utbyggnad av infrastruktur som föranletts av exploa-
teringen, att områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig, och att tomtstorlek och hustyp 
ska anpassas så att befintlig natur och terräng kan bevaras i stor utsträckning. SBF arbetar efter utgångspunkterna 
i FÖP:en, och efter både samråd och granskning har förslaget bearbetats på flera punkter. Hänsyn till landskaps-
bilden och områdets karaktär har tagits i förslaget bland annat genom att bevara hagmark för bete som finns intill 
planområdet, bevarande av naturmark inom planområdet, begränsning av byggrätter och bestämmelser om den nya 
bebyggelsens utformning. 

Fastighetsägare 5 och 7
Västra Dingelsundet synpunkter till granskning, samt yrkanden
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 tre 
veckor.”Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter
framgår av plankartan och planbestämmelserna”. Ifrågasätts
Planens syfte
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostäder i området, i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet. Ännu ett syfte är att bevara vissa 
delar av planområdet som naturmark.
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intres-
sen. Efter att ha läst kommunens kommentarer till de synpunkter som vi boende på Dingelsundet 
Västra har lämnat in under samrådstiden angående nybyggnationen som ska genomföras i området, 
häpnas vi över hur lite kommunen väljer att ta hänsyn till oss boende. Vi som bor på Dingelsundet
har försökt att nå en kompromiss med kommunen, utan resultat. Enligt PBL ska hänsyn tas till 
enskilda intressen och i både fysiska möten och i kommentarer till våra synpunkter har kommu-
nens talesman snarare varit nonchalant i bemötandet mot oss boende. Vi är fullt medvetna om att 
byggnation behöver genomföras och vi ifrågasätter inte det. Vi vill endast att kommunen tar hänsyn 
till våra synpunkter och att kommunen framför allt följer sina egna intentioner i FÖP. Vi kommer 
givetvis att driva våra önskemål och synpunkter i ärendet vidare. Med tanke på att kommunens 
yttranden i föregångna detaljplaner och översiktsplaner har visat sig bara vara tomma ord så litar vi 
tyvärr inte längre på vad som skrivs den senaste detaljplanenen daterad 200317. Dessa handlingar är 
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heller inte enligt kommunen juridiskt bindande. ”Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.”Vi ifrågasätter 
om en detaljplan kan sakna rättsverkan. För vår del som köpt huset pga det ostörda läget och de 
höga naturvärden som finns i området innebär en exploatering av naturområden i form av grill-
platser, lekplatser en enorm försämring av vår dagliga livskvalité. En grillplats, bryggor eller lekpark 
framför våra hus skulle innebära förödande konsekvenser för oss och i värsta fall tvinga oss till en 
ofrivillig flytt. Vi bor här för att få lugn och ro. Vi vill därför ha kommunens ord på att de områ-
den märkta NATUR värnas och inte exploateras. Detta vill vi ha tydligt beskrivet och preciserat 
i planbestämmelsen på plankartan för att vara juridiskt bindande. Något annat anser vi inte vara 
acceptabelt. Om man läser den ”fördjupade översiktsplan för Dingelsundet” daterad 20 november 
2014 skriver kommunen följande: Syftet med utvecklingen av området är inte att skapa ett nytt 
bostadsområde, utan i huvudsak slå vakt om och utveckla den bebyggelse som finns idag. Att om-
rådet utgör naturvårdsvärden som ska värnas om och vara allmänt tillgängliga. Hänsyn ska tas 
till den värdefulla landskapsbilden för området. Att karaktären av en lantlig bebyggelse bör 
bevaras och där kulturhistoriska kvaliteter tas tillvara. Enstaka tillskott av nya bostäder anses enligt 
ÖP bedömas varefter de aktualiseras. Tätbebyggelser kan skapa bekymmer med dagvatten pga stora
takytor och mycket hårdgjorda markytor som ökar vattenflödena. Spillvatten får inte skapa miljö-
problem. Trafiksituationen till Dingelsundet ska vara anpassad och säker för de boende från 
huvudvägen till/från Skoghall. Dessa punkter har i stort sett alla boende i området lämnat synpunk-
ter på både muntligt på samrådsmöte, och i skrift. Enligt Detaljplan för västra Dingelsundet daterad 
202000317 kan man på sid 13 läsa att ” Viken väster om planområdet. Naturmarken kring viken 
säkras genom bestämmelsen NATUR” Med ett kommunalt huvudmannaskap av Naturmarken 
kommer vi inte ha någon möjlighet att påverka vilka gemensamhetsområden som kommer att byg-
gas. Vår vik framför våra hus kommer antagligen att exploateras för att nyttjas av allmänheten. Vår 
oro för att grillplatser, lekplatser och andra gemensamhetsanläggningar byggs är mycket stor.
Kommunens egen kommentar:
”Fler boende innebär att lite fler människor kommer att röra sig i området. Trafiken kommer i 
första hand att röra sig på den nya gatan och ljud från mopeder och liknande kommer isåfall att 
höras främst kring den, men trafiken kommer inte skapa bullernivåer som är över de riktvärden som 
finns.”
”En samlingspunkt som till exempel en lekplats skulle också vara värdefullt i området. Diskussioner 
om en sådan plats någonstans inom naturmarken pågår.”
34 tomter innebär inte att lite fler människor kommer att röra sig i området. Det innebär att väldigt 
många fler människor kommer röra sig i området. Denna kommentar ser vi som ett hån mot oss 

bilaga till yttrande 5 och 7



13

som bor här. När alla träd fälls kommer givetvis bullret från Skoghallsvägen öka påtagligt, det behö-
ver vi inga bullermätningar för att förstå. Vi vill att kommunen tar vår oro på allvar och preciserar 
naturmarken på ett tydligare sätt.

Från Detaljplan för Västra Dingelsundet daterad 2020317 sid 13
Strandskydd
Strandskydd finns inom planområdet, 100 meter från strandkanten. Strandskyddet syftar till att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och  att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtliv.
Planförslag
Större delen av området som berörs av strandskydd, marken kring viken i väster, säkras på plankar-
tan genom bestämmelsen NATUR. Detta område är tillgängligt för allmänheten genom stigar och 
befintlig tillfartsväg. Strandskyddet föreslås upphävas inom ett par mindre delar av planområdet där
användningen är bostadsmark, se karta. Som särskilt skäl för upphävande hänvisas till miljöbalken 7 
kapitlet 18 c §, 2. De nya föreslagna tomterna är genom befintlig bebyggelse väl avskiljt från områ-
det närmast strandlinjen.

Precis som kommunen själva skriver i sin detaljplan så syftar Strandskyddet till att trygga förutsätt-
ningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv. Kommunens skriver vidare att:”Områden som bedömts ha höga naturvärden enligt natur-
värdesinventeringen kommer att bevaras, med förutsättningar för värdena att finnas kvar.”
Vi boende i området har full förståelse för att området nära vattnet är attraktivt. Kommunen plane-
rar att upphäva strandskyddet på tre ställen i nuvarande förslag. Detta invänder vi oss mot.
Vi hänvisar till Mark- och miljööverdomstolens dom P 3718-17.
I Detaljplan för Västra Dingelsundet daterad 2020317 redovisar inte kommunen några som helst 
överväganden kring alternativa lokalisering av dessa tre tomter i syfte att undvika att ta strandskyd-
dad mark i anspråk. Utredning i ärendet saknas och det finns inget stöd för att det inte skulle finnas 
möjligheter att uppföra de aktuella bostäderna utanför strandskyddat område. Vi anser tvärtom att 
det finns mycket goda möjligheter för kommunen att placera dessa tre tomter utanför strandskyddat 
område. Med anledning av ovanstående åsikter och med hänvisning till mål 3718-17 anser vi inte att 
kommunens skäl att upphäva strandskyddet enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c §, 2. ger kommunen 
förutsättningar för att upphäva strandskyddet i området. Vi anser inte att de tre tomterna inom 
strandskyddsområde är förenligt med strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken.
Kommunens kommentar i SAMRÅDSREDOGÖRELSE detaljplan för Västra Dingelsundet,
”Den nyckelbiotop som finns ligger inom område betecknat NATUR på plankartan. Området har
beskrivits i inventeringen av Skogsstyrelsen. Det behöver vara blött för att behålla sina värden,
dagvatten är därför tänkt att kunna ledas hit innan det fortsätter vidare till recipienten.”
Naturinventering vid Dingelsundet januari 2017
”N3. Naturvärdeklass Klass 2 – högt naturvärde. Klassen motiveras av det stora inslaget av torr-
träd och murken ved i en flerskiktad och varierad skogsmiljö med gamla träd och hög luftfuktighet. 
Det finns en stark förväntan att finna ytterligare naturvårdsarter RM130465 16 under växtsäsong. 
Potentialen för fortsatt etablering av vedlevande mossor bedöms som stor. Området kommer att 
registreras som en nyckelbiotop. N3. Naturvårdsarter Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis), Lång-
fliksmossa (Nowellia curvifolia), stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) och Thomsons trägnagare 
(Anobium thomsonii). N3. Åtgärdsförslag Vid exploatering skulle den fuktiga, dödvedsrika miljön 
påverkas radikalt. Området bör få utvecklas fritt. Fuktigt och bördigt med högstammig, blandskog, 
alinslag och stort inslag av död ved. Bör lämnas orört ”
Kommunen hävdar i sin kommentar att områdets värden behålls av att området är blött, vilket är 
en tolkning av Skogsstyrelsens inventering som vi inte kan förstå. Vår tolkning av inventering är att 
området skall förbli orört för att naturvärden ska bevaras och utvecklas.
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I samrådsredogörelsen har kommunen skrivit att det befintliga förslaget ändrats så att ett större av-
stånd mellan befintliga och föreslagna tomter skapats. Som vi kan se gäller detta endast på få ställen. 
Vi vill att ett större skogsparti lämnas mellan Burmavägen och det nya bostadsområdet. 
Vi yrkar att:
Hänvisning till: Dom P 2147-18
• Kommunen har inte redovisat överväganden kring alternativalokaliseringar i syfte att undvika 

att ta strandskyddad mark i anspråk. Det vill vi att kommunen gör
• Kommunens utredning ger inte stöd för att det saknas möjligheter att uppföra de aktuella bo-

städerna utanför strandskyddat område.
• Strandskyddet ska inte hävas för att kommunen önskar uppföra attraktiva bostäder intill Vä-

nern, eftersom strandskyddet avser att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgång till strandom-
råden genom att just begränsa exploateringar i sjönära lägen.

• Vi anser inte att de tre tomterna inom strandskyddsområde är förenligt med strandskyddets 
syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land. Vi anser därför att dessa plane-
rade tomter tas bort.

• Den nyckelbiotop som finns ligger inom område betecknat NATUR på plankartan. Området 
har beskrivits i inventeringen av Skogsstyrelsen. Vi anser att området ska bevaras orörd.

• Kommunen följer sin intentioner och lever upp till den genom att som de själva uttalat vid fler-
talet tillfällen : Syftet med utvecklingen av området är inte att skapa ett nytt bostadsområde

• Hänsyn ska tas till den värdefulla landskapsbilden för området.
• Att karaktären av en lantlig bebyggelse bevaras
• Områden märkta NATUR värnas och inte exploateras. Detta vill vi ha tydligt beskrivet och 

preciserat i planbestämmelsen på plankartan för att vara juridiskt bindande. Något annat anser 
vi inte vara acceptabelt.

• Vi vill att ett större skogsparti lämnas mellan Burmavägen och det nya bostadsområdet. Se 
förslag nedan

Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet föreslogs, utöver förtätning inom befintlig bebyggelse, 
att en grupp med cirka 15-25 bostäder kan etableras i området med anslutning från Dingelsundsvägen. I riktlinjer-
na för bebyggelsen beskrevs även att exploateringen av nya bostäder på privat och/eller kommunägd mark ska bidra 
till nödvändig utbyggnad av infrastruktur som föranletts av exploateringen, att områdets karaktär med bebyggelse på 
skogsklädd tomtmark är viktig och att tomtstorlek och hustyp ska anpassas så att befintlig natur och terräng kan 
bevaras i stor utsträckning. SBF arbetar efter utgångspunkterna i FÖP:en.  

Planprocessen är en prövning av enskilda intressen gentemot de allmänna, även enskilda intressen gentemot andra 
enskilda intressen, alla synpunkter och önskemål kan inte alltid tillgodoses. I avvägningarna är syftet och förhopp-
ningen att det skapas en rimlig balans mellan planens nytta och konsekvenser. Genom processen, i samråd och 
granskning, har förslaget bearbetats på olika sätt för att så långt som möjligt försöka tillgodose de olika intressen 
som finns i området. Inför antagandet har förslaget minskats med ytterligare två tomter.

Område betecknat NATUR kommer inte att exploateras utan bevaras som naturmark. Beteckningen på plankar-
tan är juridiskt bindande. Beteckningen NATUR innebär:
”Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än 
enligt skötselplan eller genom viss städning. Genom att ange användningen natur i detaljplanen kan kommunen 
säkerställa att ett område bevaras som natur. Mindre grönområden eller skogsdungar mellan bostadsområden plan-
läggs vanligen som natur. Stråk av naturmark kan användas för att avskilja eller skydda kvartersmark från något. 
Det kan handla om mindre gröna stråk mellan bebyggelse som leder ut i större naturområden eller grönområden 
som utgör skydd mot störningar från buller eller ljus. Natur kan även innehålla utrymme för omhändertagande av 
dagvatten, till exempel i form av utjämningsmagasin, våtmarker eller dammar.” (se vidare Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan)
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Inga grillplatser, lekplatser eller liknande planeras mellan vattnet och era fastigheter. 

Hänsyn till landskapsbilden och karaktären av en lantlig bebyggelse har tagits i förslaget bland annat genom att 
bevara hagmark för bete som finns intill planområdet, bevarande av naturmark inom planområdet, begränsning av 
byggrätter och bestämmelser om den nya bebyggelsens utformning. 

Avvägningar kring strandskyddet har gjorts enligt de gällande regler kring strandskyddet som finns. De tomter som 
föreslås ligger avskiljda från stranden av befintlig bebyggelse. Enligt Miljöbalken 7 kap 18c § p2 finns i det fallet 
inget krav att visa att den avsedda bebyggelsen inte kan placeras någon annanstans.

De nya tomterna kommer att anslutas till det kommunala va-nätet, spillvatten kommer inte att skapa miljöpro-
blem. Kring infarten till Dingelsundet planeras åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten, en separat detaljplan har 
arbetats fram för vägen.

Fastighetsägare 6
Vi är oerhört förvånade och besvikna på kommunens agerande att det inte lämnas mer grönområ-
den. Beslut gjorda i FÖP.en där man redogjort för att lantlig bebyggelse skall bevaras samt att man 
skall ta hänsyn till den värdefulla landskapsbilden mm är tydlig, då skall man även ta ansvar och 
följa den.
Ett krav är en klar gräns mellan det gamla området och det nya planerade området, en gräns av 
skog på 25-30 meter. Om man tittar på det nya detaljplansförslaget och ser på avstånden mellan 
befintliga hus och nya hus så är det en väsentlig skillnad på avståndet mellan våra hus Dingelsundet 
xx, xx och xx (nr 5, 6 och 7 på kartan sidan 6) och planerad byggnation och de norra hus som ligger 
på Burmavägen, fastighet xx, xx och xx (nr 1, 2 och 3 på kartan). De norra husen har längre avstånd 
och följer FÖP.en vilket även skall gälla våra fastigheter i södra delen. De närmaste föreslagna 
tomter som ligger i närhet av x (nr 6) skall flyttas eller tas bort, se bilaga – streckat och markerat 
område.
Er kommentar att vår fastighet har en placering så att vi tillbringar mest tid på baksidan mot Vä-
nern stämmer ej, vi är lika mycket på andra sidan där vi också har altan och sol på förmiddagen och 
del av eftermiddagen.
Sprängning får inte göras utan hus skall anpassas till kupering i tomt, helt enligt FÖP.
Grönområde/skog väster om Burmavägen som idag ägs av Obos och som skall övergå i kommu-
nens regi skall lämnas orörd, inga träd får tas ner och inga fasta installationer i form av lekparker 
eller grillplatser får upprättas. Detta måste villkoras från kommunens sida så att detta inte ”tappas 
bort” när det övergår till annan förvaltning.
Den planerade tomten bredvid fastigheten xx (nr 5) kommer alltför nära befintlig byggnad, föreslås 
tas bort i sin helhet.

bilaga till yttrande 6
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Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet föreslogs att en grupp med cirka 15-25 bostäder kan 
etableras i området med anslutning från Dingelsundsvägen. I riktlinjerna för bebyggelsen beskrevs även att exploa-
teringen av nya bostäder på privat och/eller kommunägd mark ska bidra till nödvändig utbyggnad av infrastruktur 
som föranletts av exploateringen, att områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig och att 
tomtstorlek och hustyp ska anpassas så att befintlig natur och terräng kan bevaras i stor utsträckning. SBF arbetar 
efter utgångspunkterna i FÖP:en.  

Hänsyn till landskapsbilden och karaktären av en lantlig bebyggelse har tagits i förslaget bland annat genom att 
bevara hagmark för bete som finns intill planområdet, bevarande av naturmark inom planområdet, begränsning av 
byggrätter och bestämmelser om den nya bebyggelsens utformning. 
Genom processen, i samråd och granskning, har förslaget bearbetats på olika sätt för att så långt som möjligt försöka 
tillgodose de olika intressen som finns i området. Inför antagandet har förslaget minskats med ytterligare två tomter.

Inga träd är tänkta att tas ned, inga grillplatser eller lekplatser planeras mellan er fastighet och vattnet. Området 
är strandskyddat och allemansrättsligt tillgängligt. Beteckningen NATUR innebär:”Användningen natur används 
för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss 
städning. Genom att ange användningen natur i detaljplanen kan kommunen säkerställa att ett område bevaras 
som natur. Mindre grönområden eller skogsdungar mellan bostadsområden planläggs vanligen som natur. Stråk av 
naturmark kan användas för att avskilja eller skydda kvartersmark från något. Det kan handla om mindre gröna 
stråk mellan bebyggelse som leder ut i större naturområden eller grönområden som utgör skydd mot störningar från 
buller eller ljus. Natur kan även innehålla utrymme för omhändertagande av dagvatten, till exempel i form av utjäm-
ningsmagasin, våtmarker eller dammar.” (se vidare Boverkets allmänna råd om planbestämmelser)

Fastighetsägare 8 
Då vi inte fick något som helst gehör för våra synpunkter som vi lämnade i samband med samrådet 
2019-09-08 skall vi nu förtydliga vårt krav i förhållandet till den nya plankartan med bestämmelser. 
Den ytan närmast vår tomt som är markerad med + ( endast komplementbyggnad) skall bytas ut 
mot naturmarkyta och bli kommunal mark med lovplikt för fällning av träd. De nya tomterna skall 
flyttas österut mot Burmavägen enl. bif. bilaga. På det viset :far de också en mycket naturligare in-
fart samt en mycket mer markanpassad tomt och slipper därmed ett markant bergsparti. Infart från 
vår lilla entreväg till den norra tomten är överhuvudtaget INTE godtagbar. Vi anser också att när 
många befintliga fastighetsägare fått gehör för sina synpunkter om att ta bort eller flytta nya tomter 
längre bort från sina egna, är detta skäl (ett krav) till att även vi skall få våra synpunkter hörsam-
made och tillgodosedda.

Bilaga till yttrande 8
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Kommentar: Inför antagandet har plankartan ändrats. Tomtmarkens har justerats åt sydöst, mot Burmavägen. Att 
kommunen tar över en mindre remsa mark mellan fastigheterna är dock inte aktuellt, det behöver vara lite mera 
mark och/eller hänga ihop med något angränsande naturområde då lite större markenheter att sköta om eftersträvas.

Fastighetsägare 9
Synpunkter på granskning av detaljplan; Dingelsundet Västra
1. Tomternas placering: Den enskilt planerade tomten i sydvästra delen av planområdet föreslås av-
vecklas eller flyttas i anknytning till den övriga nya bebyggelsen. Denna tomts placering hindrar den 
koppling mellan naturområden, som är beslutad och inritad i den strategiska översiktsplanen dat. 
2014-05-13. Exploatering av denna solitära tomt är också svår att motivera vid ansökan om strand-
skyddsdispens.
2. Dagvattenhantering: Vi förordar bestämt att nytillkommande dagvatten avleds i befintliga diken 
österut. Planområdet avvattnas idag naturligt i diken såväl västerut till en vänervik som österut mot
Knappstadsvikens våtmarker. Enligt konsultfirman WSP:s förslag tänker man sig istället främst av-
ledning västerut med anläggandet av fördröjningsdammar och kulvertledning till Vänern. Kulvert-
ledningen medför sprängningsarbeten. Vi noterar att i stadsbyggnadsförvaltningens planförslag (s.9) 
poängteras att i exploateringen ”om möjligt undvika sprängning och schakter”. Vidare konstateras 
(s.14) att infiltration av dagvatten bör eftersträvas då planområdet ingår i vattenskyddsområde tertiär 
zon. Vi anser inte att konsultfirmans förslag fyller dessa krav. Skrivningen i förvaltningens plan-
förslag om val av byggnadsmaterial (s.15): ”För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller 
ämnen till dagvattnet är det bra om miljövänligt byggnadsmaterial används.” Formuleringen är helt 
intetsägande och bör specificeras. I vårt förslag att avleda österut tillgodoses kravet på infiltration 
av dagvattnet betydligt bättre i Knappstavikens våtmarker än med föreliggande förslag. Man slipper 
därmed dagvattenutsläpp utan nämnvärd infiltration direkt ut i recipienten. Vidare onödiggöres 
såväl fördröjningsdammar som anläggande av kulvert över privat tomtmark.

Kommentar: Inför antagandet har tomten tagits bort från planområdet. Marken ägs fortfarande av exploatören men 
planläggs inte. 

Dagvattenutredningen som WSP tagit fram visar en möjlig hantering, det kan finnas fler sätt att göra det på. Det 
är ännu inte helt klart vilken lösning som väljs och detaljerna kring det kommer kommunens va-enhet att studera 
vidare i projekteringen. 

Medverkande tjänsteperson
Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2021-04-28 av 
stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren.
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