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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. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 2 juli – 15 september 2019. 

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka
planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset
och biblioteket. Granskningstiden är minst tre veckor. Granskning enligt PBL 5:18 
ägde rum 7 april – 10 maj 2020.

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.
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PLANBESKRIVNING

Inledning

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

Planbeskrivningen för är uppdelad i fem delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och sammanfattar planbe-
skrivningen.
• Tidigare ställningstaganden - redogör för hurvida planen överensstämmer med tidigare beslut eller 
ställningstaganden såsom t.ex. översiktsplan och riksintressen.
• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de planbestämmelser 
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 be-
hovsbedömningen. 

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Utredningar
•  Dagvattenutredning, WSP juni 2019
•  Geoteknisk undersökning, SWECO 2017-08-28
•  Naturvärdesinventering, Dingelsundet, Skogsstyrelsen 2017-01-14 
•  Översiktlig naturinventering, Karlstad kommun 2016
I samband med den fördjupade översiktplanen för Dingelsundet togs en kulturmiljöutredning fram 
(Värmlands museum, 2010) som också fungerat som underlag i arbetet. 

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. På grund av detta togs en för-
djupad översiktsplan fram över hela Dingelsundet och delar av Knappstad, som antogs 2014. I den 
fördjupade översiktsplanen pekas planområdet ut som ett område där ny bebyggelse skulle kunna 
vara möjlig för att komplettera den befintliga bebyggelsen. Detaljplanen reglerar mer i detalj vad 
som får byggas, var och hur mycket inom området.  

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.

Huvuddrag
Planområdet är beläget i Dingelsundet i sydvästra delen av kommunen, intill Vänern ned mot Ham-
marö kommun. Planområdet består idag till största delen av skogs-, åker- och hagmark. Detaljpla-
nen föreslår cirka 30 nya tomter för småhus. I planområdet ingår också en del av Dingelsundsvä-
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gen, som föreslås bli kommunal väg med cykelbana. En mindre gång- och cykelväg norrut från 
området mot Burmavägen föreslås också. I området planläggs även naturmark på flera ställen och 
säkras som just naturmark. 

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Norra Vänerskärgården är riksintresse för friluftslivet och Vänern med öar och strandområden är 
av riksintresse för friluftsliv och turism. Vänern är även riksintresse för yrkesfiske. 

Strandskydd 
Strandskydd på 100 meter från strandlinjen finns. 

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med Karlstads kommuns översiktsplan 2012. För området finns även en 
fördjupad översiktsplan som antogs 2014. Planförslaget är förenligt med den fördjupade översikts-
planen. 

Strategiska planen
Strategiska planen anger kommunens övergripande mål. Planförslaget bedöms vara förenligt med 
målen i strategisk plan och främst med målen kring tillväxt.
• God planberedskap för bostäder, ca 500 bostäder per år. Karlstadsbornas    
 möjlighet till en bostad ska öka. 
• Attraktiv stad, med bostadslägen nära Vänern och naturmark.

Fördjupad översiktsplan över Dingelsundet och delar av Knappstad.
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Gällande detaljplan
Området är inte detaljplanerat sedan tidigare.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2016-05-18 § 19, att upprätta 
detaljplan för bostadsändamål inom delar av fastigheterna Dingelsundet 2:2 och Dingelsundet 2:36. 

Miljöbedömning 
Kommunen har gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplan för Dingelsundet 2:21 m.fl. 
ej medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 6:11-16-18 har 
därför inte gjorts. Samråd med länsstyrelsen kring kommunens behovsbedömning har skett 2016-
09-14.

Förutsättningar och planförslag

Plandata
Planområdet är beläget sydväst om Karlstad centrum cirka 6 km från Centralstationen. Området 
ligger också nära Hammarö med Skoghalls centrum på ett avstånd av cirka 4 km. Planområdet 
omfattar cirka 7 hektar. Det är delvis kuperat och består idag av skogsmark och öppen hagmark. 
Områdets höjd ligger mellan ungefär +47 till +54 m.ö.h. (RH 2000). Östra delen av planområdet 
består av befintlig väg (Dingelsundsvägen) med intilliggande mark.

Markägoförhållanden 
Kommunen äger marken i södra delen av planområdet (Dingelsundet 2:36). Privat fastighetsägare 
äger marken i norra delen (Dingelsundet 2:2).

Markanvändning
Idag består marken av skogsmark och öppna ytor med tidigare jordbrukshistorik. Östra delen av 
planområdet och marken som gränsar till planområdet på östra sidan används periodvis som natur-
betesmark, och är en del av ett jordbruksarrende. I norra delen av planområdet arrenderas också 
mark till ett fritidshus ut av kommunen. 

Jordbruksmark

Delar av planområdet omfattar jordbruksmark/naturbetesmark som tas i anspråk för utbyggnad av 
kvartersmark för bostadstomter och cykelbana. Cykelbanan som ska gå fram till Skoghallsvägen är 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan ligga på någon annan plats. Kvartersmarken som berör 
jordbruksmarken behövs för att få tillräcklig tomtstorlek och ekonomi till utbyggnaden av cykelba-
nan, den kommunala gatan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Dingelsundsvägen och järnvägs-
övergången vid Skoghallsbanan. Jordbruksmarken i västra delen som berörs brukas inte. Jordbruks-
marken i den östra delen som brukas ligger till största del utanför planområdet och kommer även i 
fortsättningen att kunna brukas som naturbetesmark.

Planförslag

Detaljplanen innebär att tomter kan styckas av för att bygga småhus. Detaljplanen möjliggör för 
cirka 30 nya bostadshus. En del av marken föreslås också planläggas som naturmark och på så sätt 
få ett skydd som den inte har idag. 
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Landskapsbild och kulturhistoriska värden
En kulturmiljöutredning togs fram i samband 
med den fördjupade översiktsplanen (Värm-
lands museum, 2010). Där pekas värdefulla 
lämningar, byggnader och miljöer inom hela 
Dingelsundet ut. Planområdet berör i mindre 
delar område 4 och 5, och gränsar till område 
6.

Inom område 4 ligger Dingelsundets gård 
som kom till i början av 1700-talet och som 

Dingelsundets gård (foto: Värmlands Museum) och del av betesmarken söder om gården

Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet 27

Figur 13. Manbyggnaden Dingelsundets gård. Foto: Mattias Libeck. Värmlands Museum. 

Figur 14. Ett av tre sommarhus uppförda vid 1920-talets början vid ”Uddvik”. Foto: Mattias Libeck. 
Värmlands Museum. 

ägt stora delar av Dingelsundet innan delar styckades av till sommarstugor. Inom område 4 finns 
också en ”övrig kulturhistorisk lämning” värderad som ett ”mellanvärde”. Det är en husgrund 
med tillhörande spismursrest efter en gårdssmedja som berättar om aktiviteter knutna till gården 
Dingelsundet. Värdet i området ligger enligt utredningen både i gården och lämningar som hör till 
denna, men även i de öppna markerna runt gården som är en del av gårdsmiljön och dess historia. 
Huvuddelen av det öppna landskapet inom Dingelsundet ligger runt Dingelsundets gård.

Område 5 består av de tidiga avstyckningarna av sommarstugor intill vattnet som började runt bör-
jan av 1920-talet. De ligger avskiljt från resten av bebyggelsen med en egen infart från Dingelsunds-
vägen som går genom skogsmark. Område 6 med tidstypisk fritidshusbebyggelse från 1920-/30-ta-
let är också utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Område 6 angränsar planområdet. 

Utöver kulturmiljöutredningen från Värmlands Museum bedömer även kommunen den rosamarke-
rade delen söder om område 4 som kulturmarksmässigt värdefull och värdefull sett till landskapsbil-
den. Tillsammans med delar inom område 4 har marken använts som beteshage för häst. Tack vare 
förekomsten av berg i dagen kan tidigare kontinuerligt hävdad mark ha kvarvarande naturvärden, 
torr mark kan i större grad än frisk och frodig mark hysa kulturmarkbärande flora och fauna efter 
att hävden avslutats. Återtas hävden i omgivningen kan den värdefulla floran och faunan sprida sig 
och bli mer livskraftig igen. Värde ligger också i landskapsbilden, i terrängens form och möjlighet 
till utblickar över den, från infarten vid Dingelsundsvägen. 

Planförslag

Ingen ny exploatering föreslås i anslutning till Dingelsundets gård (område 4) utan ett avstånd hålls 
från den nya bebyggelsen. Beteshagen föreslås fortsatt att vara tillgänglig för bete för att bevara 
kultur- och naturvärden i landskapet. Husen inom område 5 har en egen, befintlig grusväg som 
infart och ett skogsparti föreslås sparas mellan gruppen av nya hus och område 5. Två tomter fö-
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reslås kunna komplettera intill område 6 och de övriga husen som ligger norr om planområdet. Ett 
naturområde kring viken i västra delen av planområdet sparas och fungerar tillsammans med den 
befintliga grusvägen ned till viken som avgränsning mellan den nya bebyggelsen och område 6. 

Bebyggelse
Bebyggelsen inom Dingelsundet intill planområdet är del av ett gammalt strandnära fritidshusområ-
de. Karaktäristiskt för tomterna i det äldre fritidshusområdet är att det är relativt stora tomter med 
friliggande bebyggelse och att tomterna överlag är naturtomter med sparade träd och naturmark. 
Omvandling till permanentbebyggelse pågår och vid Burmavägen i anslutning till planområdet 
har tomter styckats av och bebyggts med villor för permanent boende. De nya villor som byggts i 
anslutning till planområdet har omkring 140 - 160 kvm byggnadsarea i en eller två våningar, samt 
garage eller liknande komplementbyggnader på cirka 50 - 70 kvm. Tomtstorlekarna är omkring 
1200 kvm. 

Exempel på ny bebyggelse som sedan tidigare 
uppförts i anslutning till planområdet.

Typiskt för den äldre bebyggelsen här och i liknande områden är att husen ofta placerats och byggts 
med tanke på topografin. Grundläggningen är ofta gjord på plintar som kan anordnas efter höjd-
förhållandena på tomten. De hus som byggs idag är generellt sett större och kräver många gånger  
stora, plana ytor vilket i sin tur gör det svårare att anpassa efter den befintliga terrängen. Hur ett hus 
”landar” på tomten, vilka markarbeten som görs och hur mycket av tomtens naturliga beskaffenhet 
som kan bevaras har också betydelse för upplevelsen av områdets karaktär.
 
Planförslag
För den nya bebyggelsen har planbestämmelser införts i plankartan som reglerar utformning, 
storlek och placering. För att inte tomterna ska bli för små och bebyggelsen för tät finns en bestäm-
melse om att tomt inte får vara mindre än 1000 kvm (d). Med större tomtstorlekar finns större för-
utsättningar för att naturmark och topografi ska kunna bevaras på tomten. Inom området får gärna 
tomter med varierande storlekar finnas för att anpassa till befintlig vegetation och terräng.

På tomten får en huvudbyggnad uppföras. Om den byggs i en våning kan huset ha en byggnadsarea 
på upp till 160 kvm. Om huvudbyggnaden uppförs i två våningar begränsas byggnadsarean till 120 
kvm. Utöver huvudbyggnaden kan komplementbyggnader som till exempel garage, carport och/
eller förråd byggas upp till sammanlagt 60 kvm (e1). Bostadshuset/huvudbyggnaden tillåts ha upp 
till två våningar (II) och byggs en suterrängvåning räknas den med i antalet våningar. Byggnadshöjd 
för komplementbyggnad begränsas till 3 meter.

På tomtmarken på norra sidan Burmavägen får nytt bostadshus/huvudbyggnad endast byggas i en 
våning (I), med en byggnadsarea om som mest 160 kvm (e2). 
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Bostadshuset/huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter och komplementbyggnad minst 2 meter 
från fastighetsgräns. En bestämmelse om placering av garage i det fall det vetter mot gatan, finns 
också med. För ett par av tomterna finns också en bestämmelse om att bostadshuset/huvudbyggan-
den ska placeras med långsidan som mest 6 meter från den intilliggande gatan.

En bestämmelse om att husens placering ska anpassas efter terrängen och att markens naturliga nivåskillnader så 
långt som möjligt ska bevaras finns med. Syftet är att så långt som möjligt försöka få en anpassning till de 
naturliga förutsättningarna på tomten och att om möjligt undvika sprängning och större schakter. Val 
av hustyp, anpassad efter tomtens förutsättningar, är att föredra. Ett sätt att anpassa huset till terräng-
en kan förutom val av grundläggning eller att ta upp eventuella höjdskillnader med en suterräng-/
sluttningsvåning, också vara att dela upp huset i sammanhängande, mindre volymer. 

En bestämmelse om att de nya husen ska ha träfasader och en färgsättning som harmonierar med naturland-
skapet finns också med. Exempel på det kan t.ex. vara dova jordfärgskulörer, traditionella slamfärgsku-
lörer, trä behandlat med järnvitriol eller med tunna lasyrer där träets ådring syns igenom.

En bestämmelse om att andelen hårdgjord yta inte får överstiga 10 % av fastighetens yta (utöver byggnadsa-
rean och del av tomt som består av berg i dagen) finns också med. Syftet med bestämmelsen har med 
hanteringen av dagvatten, dvs. regn- och smältvatten i området att göra. Med hårdgjord yta avses till 
exempel asfaltering eller tätare plattläggningar som hindrar infiltration ned i marken. 

Exempel på bostäder anpassade till 
terräng och vegetation.

Sektion som visar hur de nya husen kommer att ligga i förhållande till befintliga, 
med naturmark emellan. (Sektionen är tagen vid den blå linjen i illustrationen)

tomt tomtNATUR
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Trafik
Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats finns vid Skoghallsvägen, intill anslutningsvägen till Dingelsundet. Avstån-
det till busshållplatsen är cirka 750 meter från de föreslagna bostäderna. Värmlandstrafik trafikerar 
Skoghallsvägen med tre linjer som går både till Karlstad och Skoghalls centrum. En linje går också 
mot Bergvik och Ikea. Till Karlstads busstation tar det cirka 20 minuter och till Skoghalls centrum 
cirka 6 minuter. I anslutning till busshållplatsen finns idag ett väderskyddat cykelställ men det finns 
inget övergångställe över Skoghallsvägen. 

Gång- och cykeltrafik
Det finns inga separata gång- och cykelvägar inom Dingelsundet idag utan cyklister och gående får 
samsas på gatorna i området tillsammans med biltrafiken. 

Planförslag 
En gång- och cykelväg planeras anläggas längs med Dingelsundsvägen från planområdet fram till 
Skoghallsvägen, och en del av den ingår i planområdet. Resterande del av gång- och cykelvägen in-
går i en separat detaljplan för Dingelsundsvägen. Längs med Skoghallsvägens östra sida finns sedan 
en gång- och cykelväg mellan Karlstad och Skoghall. 

Inom planområdet föreslås en mindre gång- och cykelväg mellan de nya tomterna och Burmavägen, 
upp mot Dingelsundets gård. Det för att som gående eller cyklist lättare kunna ta sig till och igenom 
olika delar av Dingelsundet. Möjlighet till passage genom stigar i skogsmark kommer också att fort-
satt finnas på flera ställen i området. 

Biltrafik
Till planområdet går idag Dingelsundsvägen, som är en anslutningsväg från Skoghallsvägen. Den är 
delvis mycket smal och grusad. Allmänt för gatorna inom Dingelsundet är att de är smala och har 
mötesplatser längs med. 

Illustration med förslag till tomtindelning
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Tre tomter föreslås också i ett läge invid Burmavägen med angöring via en egen infart, samt två 
tomter i anslutning till Burmavägen lite längre västerut. Dessa tomter föreslås tas upp i denna vägs 
vägförening.

Utanför planområdet, vid infarten från Skoghallsvägen till Dingelsundsvägen, behövs åtgärder 
för att förbättra trafiksäkerheten med tanke på bilister men också med tanke på de cyklister och 
fotgängare som behöver ta sig över vägen för att nå busshållplats och cykelväg. Korsningen upplevs 
besvärlig/otrygg idag och antalet fordon kommer att öka i och med planeringen för nya bostäder 
både i västra och östra Dingelsundet. Åtgärder som planeras är ett vänstersvängfälr och anläggande 
av en tydlig gångpassage över Skoghallsvägen, mot busshållplats och cykelväg. 

Parkering
Parkering ska ske inom den egna fastigheten. 

Järnväg
Vid infarten till Dingelsundet från Skoghallsvägen går en järnväg mellan Karlstad och Skoghall som 
trafikeras med godståg till och från Stora Enso. Hastigheten på tågen är låg, 30 km/h och mängden 
är mellan 4-11 tåg/dygn. Järnvägen ägs av Trafikverket och det finns ljud och ljussignaler vid över-
gången idag. Intill övergången finns två magasin, 30 meter på östra sidan av järnvägen respektive 46 
meter på västra sidan. I samband med tågtrafik kan köer från både norr och söder bildas. Genom 
röjning kan sikten förbättras då det idag inte är så bra sikt p.g.a. tät vegetation. Andra åtgärder för 
att förbättra säkerheten kring korsningen planeras också att genomföras.

Alla gator inom Dingelsundet har enskilt huvudmannaskap idag och ingår i olika gemensamhetsan-
läggningar, vägsamfälligheter eller ligger som servitut. Inom planområdet finns mindre infarter till 
befintliga bostadsfastigheter.

Planförslag
Dingelsundsvägen, fram till områdets infartsväg, planläggs som GATA och föreslås få kommunalt 
huvudmannaskap. Denna del ansluter till detaljplanen för Dingelsundsvägen i nordöst. En gång- 
och cykelväg föreslås anläggas längs med hela sträckan. Den sydvästra delen av Dingelsundsvägen 
planläggs som GATA med enskilt huvudmannaskap.

De nya bostadstomterna föreslås angöras via en ny infartsväg från Dingelsundsvägen. Gatorna 
inom bostadsområdet föreslås ha enskilt huvudmannaskap (a1) på samma sätt som i övriga Dingels-
undet där de boende får vara del av en gemensamhetsanläggning som sköter gatorna. 

Mötesplats för bilar vid Dingelsundsvägen. 
Planområdets södra och mer låglänta del i bakgrunden.

Sektion av gata i området. 
Ungefärliga mått, med dike 
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Naturvärden
Till största del består planområdet av skogsmark med blandskog. En översiktlig naturinventering 
har gjorts över hela planområdet och där en del bedömdes ha naturvärden vilka sedan har invente-
rats mer ingående av Skogsstyrelsen (2017-01-14). Där beskrivs området inneha tre olika naturvär-
desklassningar. De har klassats inom en naturvärdesklassnings skala från 1-4 enligt svensk standard 
för naturvärdesinventering där klass 1 har de högsta värdena. Inga områden i klass 1 har identifie-
rats inom planområdet.
 
De högsta naturvärdena inom planområdet återfinns inom område 3 enligt kartan ovan som klas-
sats med naturvärdesklass 2 - högt naturvärde. Här finns stora inslag av torrträd och murken ved i 
en flerskiktad och varierad skogsmiljö med gamla träd och hög luftfuktighet.    

Område 1 har naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde. Detta på grund av att det i området växer 
grovbarkiga tallar med åldrar över 180 år. Även grova granar med skorpbark påträffas. Område 2 
är tidigare åkermark som växt igen spontant med lövskog och har klassats med naturvärdesklass 
4 - visst naturvärde. Motiveringen är att området har ett lövdominerat trädskikt och en framtida 
potential för lövskogsgynnade arter. 

Direkt öster om planområdet finns också värdefull natur i form av hagmark. Marken har tidigare 
varit hävdad och återtas hävden kan den värdefulla floran och faunan sprida sig ut och bli mer 
livskraftig igen. Området har klass 3 i kommunens Naturvårds- och friluftsplan, del 3 Värdefulla 
naturområden.

Planförslag
Område 3 planläggs som naturmark och får utvecklas fritt. Även mindre delar av område 1 och en 
stor del av område 2 bevaras också som naturmark. Del av naturbetesmarken i öster ingår i planom-
rådet, men delen av hagen är i nuläget igenväxt med unga lövträd. Tanken är att bevara övriga delar 
av naturbetesmarken och i förslaget har möjligheten till bete och hänsyn till att bete ska vara möjligt 
tagits. En bestämmelse om att tomter som gränsar mot mark betecknad NATUR ska ha en tydlig 
avgränsning, finns med. Avgränsning kan vara till exempel en gärdsgård, ett par större stenar eller 
liknande markering så att upplevelsen av vad som är egen tomt respektive allmän plats blir tydlig.

Kartan visar klass 3- områden från kommu-
nens naturvårds- och friluftsprogram (gulmar-
kerat). Naturbetesmarken i öster berörs i en 
mindre del.

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2019-06-13

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Områden inom planområdet som enligt natur-
värdesinventerngen (Skogsstyrelsen) identifierats 
med olika naturvärden. Gröna punkter visar 
artfynd av fridlysta arter, rödlistade arter, sig-
nalarter och övriga naturvårdsintressanta arter. 
Blåstreckad linje visar planområdesgränsen
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Viken väster om planområdet. Naturmarken kring viken säkras genom bestämmelsen NATUR.

Strandskydd
Strandskydd finns inom planområdet, 
100 meter från strandkanten. Strand-
skyddet syftar till att trygga förutsätt-
ningarna 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 plankartan genom bestämmel-
sen NATUR. Detta område är tillgäng-
ligt 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 
området närmast strandlinjen. 

Lek
I området finns idag inga anlagda ytor 
för lek, men möjlighet till fri lek finns 
inom skogsmarken. I den fördjupade 
översiktsplanen anges att ytor för fri 
lek ska möjliggöras i anslutning till ny 
bebyggelse. 

Planförslag  
Inom planområdet bevaras skogsom-
råden som naturmark, för att kunna 
användas till fri lek. Även i området 

Kartan visar var strandskyddet avses att upphävas

Naturmark (med bestämmelsen NATUR) i området 
markerat med ljusgrön färg

Dingelsunds-
berget

Naturbetes-
mark
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närmast intill Vänerviken sparas ett större område med naturmark för rekreation och lek. Skogsom-
rådena planeras få kommunalt huvumannskap och möjlighet att ordna någon typ av lekplats eller 
samlingsplats finns inom naturmarken.

Geotekniska förhållanden
SWECO har genomfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning (2017-08-28) 
inom de delar som till största del utgörs 
av lera. Bedömningen görs att inga hinder 
eller allvarliga restriktioner med avseende 
på totalstabiliteten eller annat ur geotek-
niskt avseende finns för detaljplanens 
genomförande. Inom det aktuella området 
kan lättare byggnationer som enplans- 
och tvåplansvillor grundläggas ytligt och 
endast små sättningar ska förväntas. Dock 
varierar jorddjupet vilket kan ge upphov 
till differenssättningar. Planerade bygg-
nader rekommenderas grundläggas med 
kantförstärkt helstyv bottenplatta.

Radon
Enligt kommunens översiktliga kartläggning är marken klassad som normalradonmark inom pla-
nområdet. Utförd mätning i jordluft i södra och östra delen av planområdet visar också att jorden 
kan klassas som normalradonmark (SWECO, 2017-08-28). Planerade byggnader rekommenderas 
där utföras minst radonskyddade. Däremot där grundläggning kommer att ske på berg och/eller på 
sprängsten, framförallt i nordvästra delen av planområdet kan det finnas risk för att radonstrålning-
en är högre. Då behöver grundläggningen utföras radonsäkert om inte undersökning visar något 
annat. Grundkonstruktion och ventilation skall utformas så att radonhalten understiger 200 Beq/m3 
luft i bostadsrum.

Tekniska system
Vatten och avlopp
Planområdet ligger idag utanför kommunens VA-verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. 
Kommunalt vatten- och avlopp har byggts ut till befintlig bebyggelse i södra Dingelsundet. Kapa-
citet finns i dricks- och spillvattenledningsnätet till planområdet för den föreslagna tillkommande 
bebyggelsen.

Planförslag 
Den nya bebyggelsen ska anslutas till kommunens dricks- och spillvattenledningar som håller på att 
byggas ut. Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. Ett 
E-område för att uppföra en mindre pumpanläggning finns i västra delen av planområdet. 

Dagvatten

Kattfjorden är råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer hela Karlstad och Hammarö 
med dricksvatten. Planområdet ingår i vattenskyddsområdet, tertiär zon. Föreskrifterna hindrar inte 
planerad byggnation men infiltration av dagvatten bör eftersträvas. 

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet (WSP, juni 2019).

Jordartskartan visar i rött vart det är berg i dagen och i gult vart det 
är lera. Prickad linje visar område där en geoteknisk utredning gjorts.
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Planförslag

Dagvattnet i området kommer att avledas genom en kombination av ledningar och öppna magasin. 
Alla fastigheters dagvatten leds till, och fördröjs i öppna dagvattenmagasin/ledningar. Dagvatten 
från gatumark ska fördröjas i öppna diken innan det når Vänern. Dikena leder vidare ned till det 
låglänta skogsområdet i sydvästra delen av planområdet och fördröjs innan det når Vänern. Fastig-
heter inom planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten fastighet (exklusive fastigheter 
inom område med bestämmelsen b på plankartan).

Dräneringsvatten

Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste man beakta dagvattenledningens däm-
ningsnivå i förbindelsepunkt. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,2 m över markens nivå 
utanför fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas 
med självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis 
kan komma att stå dämd måste dräneringsvattnet pumpas. Dämningsnivå för dagvatten framgår av 
nybyggnadskarta.

Dagvattenföroreningar 

För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet är det bra om miljövän-
ligt byggnadsmaterial används. Den föreslagna dagvattenhanteringen från fastighet och gatumark 
med öppna magasin och diken minskar påverkan på recipienten. 

Avfall
Avfallshanteringen ska ske enligt kommunens gällande renhållningsordning genom hämtning vid 
varje fastighet. Det finns även möjlighet att avsätta plats för gemensam lösning, om så önskas.

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

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning, skyfall

Planområdet ligger idag mellan cirka 
+47 meter över havet (RH2000) i norra 
delen vid stranden och +57 meter över 
havet (RH 2000) där åsen/berget är 
som högst i östra delen av planområ-
det. Inga tomter eller gator föreslås på 
mark som ligger lägre än +49 m ö h 
(RH2000) och påverkas inte av beräk-
nade höga nivåer i Vänern. Vid större 
regntillfällen kan regnvattnet dämmas 
i lågområdet i sydväst innan det rinner 
vidare, i kulvert eller över vägen, mot 
recipienten (Vänern). 

Kartan visar låga punkter i området, där det 
kan skapas”instängda områden” vid större 
regnmängder.
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Trafikbuller
Inga större vägar eller andra bullerkällor finns i närheten så de planerade bostäderna bedöms klara 
de riktvärden som finns om 60 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå. 

Hästhållning

Nordost om planområdet, inom Dingelsundets gård, finns ett häststall för upp till 5 hästar. Under 
sommaren kan det vara några fler hästar som då kan gå i hagarna norr om stallet, möjlighet finns 
även för ett par hästar att gå söder om gården (öster om planområdet) i den beteshage som finns 
där. 

Enligt Boverket (Vägledning för planering för och invid djurhållning, rapport 2011:6) beskrivs att risken för 
allergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. Det är framförallt höga koncentra-
tioner av hästallergen i och mycket nära stall och hagar, medan halterna snabbt sjunker med avstån-
det från hästarna. Det finns idag inga rekommenderade gränsvärden för allergener eller fastslagna 
skyddsavstånd mellan bostäder och hästverksamhet, utan det behöver bedömmas i varje enskilt fall 
då de lokala förhållandena påverkar. Dels så behöver verksamhetens art och omfattning beaktas då 
mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar ger oftast obetydlig stör-
ning, medan ridskola eller travbana med många hästar och mycket aktivitet i omgivningen kan ge 
upphov till betydligt större olägenheter. Den förhärskande vindriktningen påverkar också och om 
det finns vegetation eller kullar mellan, vilket gör att spridningen minskar. Även områdets karaktär 
påverkar vad som kan förväntas i närheten av sitt boende då det är mer acceptabelt med hästanlägg-
ningar i en mer lantlig miljö än mitt i en ren bostadsbebyggelse. 

Som exempel har Länsstyrelsen i Blekinge Län (Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhälls-
planering i Blekinge län 2008) föreslagit rekommendationer till skyddsavstånd där mindre anläggningar 
1-10 djur bör ha ett respektavstånd på 50 meter från stall och gödselanläggning och minst 25 meter 
från område där djuren varaktigt uppehåller sig inom tätorten eller mot skolor. Beteshage kan grän-
sa intill samlad bebyggelse. Karlstads kommun har dock inga antagna riktlinjer för liknande avstånd.

Planförslag

I det här fallet ligger närmsta föreslagna bebyggelse cirka 150 meter från stall och gödselupplag på 
baksidan stallet. Det bedöms som att avståndet är tillräckligt. Det finns även viss vegetation emel-
lan och den förhärskande vindriktningen är sydvästlig, bort från bostäderna. Det är inte ett stort 
antal hästar och området är av lantlig karaktär. Avstånd till beteshagen behöver inte vara lika stort 
då antalet djur i förhållande till storleken på hagen gör att djuren inte behöver uppehålla sig i samma 
del av hagen varje dag. Hagen nyttjas i huvudsak endast under sommarhalvåret och det finns också 
goda möjligheter att bibehålla vegetation mot tomtmarken. I landskapet finns diken och terräng-
former som ger naturlig gräns och tomtmarken/planområdet har avgränsats utefter det. Plats har 
också lämnats för vegetation mellan hagen och tomtmarken, och med tanke på praktiska skötsel-
möjligheter i framtiden.

Luftkvalitet
Fler bostäder leder till ökad trafik i området vilket leder till att utsläppen marginellt kommer att öka 
i området. Det finns det inga skäl att anta att miljökvalitetsnormerna skulle komma att överskridas 
inom området, då det är en begränsad utbyggnad och ett relativt öppet landskap.
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Vattenkvalitet
Vänernviken (Kattfjorden) intill Dingelsundet uppnår idag måttlig ekologisk status. Bedömningen 
beror på fysisk påverkan i form av bland annat reglering av Klarälven/Vänern. Vattenförekomsten 
uppnår ej god kemisk status, men om man inte tar hänsyn till kvicksilver och bromerad difenyleter 
vilka är ämnen som samtliga svenska ytvattenförekomster har problem med, är den kemiska statu-
sen god. Kvalitetskraven är att uppnå både god ekologisk och kemisk status men detta bedöms ej 
klaras till 2021. Kommunal utbyggnad av vatten- och avlopp görs i samband med detaljplanearbetet 
vilket leder till att förbättra vattenkvaliteten.

Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar på platsen. Marken består av skogs- och hagmark med en 
jordbrukshistorik, risken för markföroreningar i området bedöms som låg.
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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, spillvat-
ten och dagvatten samt ansvarar för drift och 
underhåll av dagvattenmagasin. Utbyggnad av 
gemensamma gator inom planområdet. Upprätta 
avtal med exploatör. 

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken
Exploatör Exploatering inom kvartersmark

Avtal

Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvalt-
ningen samt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och privat markägare.
 
Föravtal är tecknat och genomförandeavtal ska tecknas mellan exploatör och Karlstads kommun 
genom teknik- och fastighetsnämnden för att reglera kostnader i samband med detaljplanearbetet 
och genomförandet av detaljplanen. 

Ett medfinansierings- och samverkansavtal har tecknats mellan kommunen och Trafikverket för 
åtgärder kring järnvägsövergången.

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 är huvudman för naturmarken inom planområdet. Även gatan fram till området 
har kommunalt huvudmannaskap. Gatorna inne i området ska ha enskilt huvudmannaskap. Sär-
skilt skäl för detta är att detaljplanen möjliggör en komplettering av bebyggelse inom ett befintligt 
bostadsområde med i övrigt enskilt huvudmannaskap.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning kommer att behövas för planens genomförande. 

Servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar

Ledningsrätt för vatten- spill- och dagvatten ska bildas. Ansökan görs av kommunen och kostna-
derna regleras i genomförandeavtal. 

Gemensamhetsanläggning för vägarna inom området ska bildas där de nya fastigheterna inom plan-
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området ska ingå. De nya tomterna längs Burmavägen föreslås ingå i den gemensamhetsanläggning 
för väg som de kommer att nyttja.

Gemensamhetsanläggningen för Dingelsundsvägen förutsätts ombildas när del av vägen blir kom-
munal.

Ekonomiska frågor
Kostnader

Anläggningar som är till nytta för flera detaljplaneområden inom FÖP Dingelsundet och/eller för 
kommunens invånare i stort ska dels finansieras av exploateringarna inom de olika detaljplaneområ-
dena genom exploateringsbidrag, dels finansieras med skattemedel.

Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av exploatör. Exploatören an-
svarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Avgifter

Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor
Uppvärmning

Uppvärmning sker med enskilda lösningar. 

El-, tele- och fiber

Karlstad El- och stadsnät har kablar i området, vid en eventuell flytt av dessa kablar kommer en 
kostnad tas ut för detta.

VSD-ledningar

Kommunalt vatten- och avlopp ska dras fram till planområdet. Respektive fastighetsägare ansvarar 
och bekostar anslutning. Några av de nya fastigheterna behöver pumpa sitt spillvatten till kommunal 
ledning.

Dagvatten

Exploatören ansvarar för att dagvatten leds till respektive fördröjningsmagasin/ alt. dagvattenled-
ning. Respektive fastighetsägare ansvarar och bekostar eventuell anslutning till dagvattenledningar.
Kommunen anlägger och ansvarar för fördröjningsmagasinen. Makadamdiken ska anläggas och 
ingår i gemensamhetsanläggning för gata. 

Parkering

Parkering för bostäder ordnas inom den egna fastigheten.

Markföroreningar

Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom deras fastighetsgräns. Detta 
enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens krav. Om markföroreningar påträffas, tillexempel 
vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbal-
ken. Exploatören ska då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det 
behövs.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Sociala konsekvenser
Det finns en stor efterfrågan på bostäder inom kommunen och många vill bo nära Vänern. De-
taljplanen medför möjlighet till fler bostäder. Närhet till grannar ökar och fler människor vistas 
i området vilket kan vara bra för upplevelsen av trygghet och positivt för det sociala livet. Inom 
planområdet sparas befintliga skogspartier och ett sammanhängande område kring Vänerviken som 
naturmark, allmän plats, där möjlighet till lek och rekreation finns. 

Inga gång- och cykelvägar finns inom Dingelsundet idag utan först på Skoghallsvägen. Planförslaget 
innebär en förbättring med tanke på trafiksäkerheten vid Dingelsundsvägen, med separat gång- och 
cykelväg intill den. Det pågår också planläggning för Dingelsundsvägen österut och norrut mot 
infarten från Skoghallsvägen, och övergången till busshållplatsen vid Skoghallsvägen och den be-
fintliga gång- och cykelvägen där kommer att förbättras. En gång- och cykelvägsförbindelse föreslås 
även inom planområdet norrut mot Burmavägen.

Ekonomiska konsekvenser 
För kommunen innebär detaljplaneförslaget inkomster genom att fler tomter kan läggas till tomt-
kön och att det genererar va-inkomster. 

Kostnader som följer med planförslaget är de åtgärder som behövs för att få en säkrare infart vid 
Skoghallsvägen, järnvägsövergången och ombyggnation av vägarna samt gång- och cykelväg. Del av 
Dingelsundsvägen får också kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen innebär investeringar för 
kommunen med framdragning av vatten, avlopp och dagvattenledningar samt fördröjningsmagasin. 

Miljökonsekvenser
Exploateringen sker till största del i skogsmark. Omkring hälften av marken tas i anspråk till bo-
stads- eller gatumark och omkring hälften planläggs också som naturmark och får fortsatt ha den 
användningen. De boende kommer ha god tillgänglighet till rekreationsområden, både inom plan-
området och i de närmsta omgivningarna.

Områden som bedömts ha höga naturvärden enligt naturvärdesinventeringen kommer att bevaras, 
med förutsättningar för värdena att finnas kvar. Områden som bedömts ha påtagliga naturvärden 
kommer att påverkas då de planläggs för bostadsmark. En mindre del mark som periodvis används 
för naturbete planläggs för bostäder, men delen av hagen är i nuläget igenvuxen med unga lövträd 
och i övriga delar av naturbetesmarken kommer bete även fortsättningsvis att vara möjligt.

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 naturen 
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

Miljökvalitetsnormer har iakttagits i detta planarbete. Planen anses inte medverka till att miljökvali-
tetsnormerna överskrids.
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