
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Västra Dingelsundet, 

Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Västra Dingelsundet upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 2 juli och den 15 sep-
tember 2019. Förslaget skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare 
enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhälls-
byggnadshuset, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. Ett informa-
tionsmöte med möjlighet att ställa frågor hölls den 3 september, i Samhällsbyggnadshuset.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
De synpunkter som har kommit in handlar främst om att antalet hus är för många så att områ-
det blir alltför tättbebyggt, att områdets karaktär kommer att förändras och att avståndet till de 
befintliga bostadshusen blir för nära inpå. Vidare att skogen kommer att tas ned, att markarbeten 
som sprängningar kan innebära risker för befintliga hus, att det blir värdeminskningar för befnt-
liga fastigheter i området, att dagvattenhanteringen kommer att innebära problem, att en djupare 
naturvårdsinventering bör göras inom hela planområdet och att en längre sträcka av Dingelsunds-
vägen bör ha kommunalt huvudmannaskap. Förslaget har efter samrådet förändrats så att ett större 
avstånd mellan de befintliga och de föreslagna nya tomterna skapats och en begränsning av byggrät-
terna har införts där den föreslagna tomtmarken är som högst. Kommunalt huvudmannaskap för 
naturmarken har införts och bestämmelse om att ny bebyggelse ska uppföras med träfasader. Den 
tidigare markanvändningsmöjligheten för förskola som fanns i samrådsförslaget har tagits bort. I 
övrigt har redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen.

Lillsjöns samfällighetsförening (med synpunkt/begäran om naturvårdsinventering av Naturvårds-
verket i hela området), Dingelsundets vägförening (synpunkt/begäran om kommunalt huvud-
mannaskap för längre sträcka av Dingelsundsvägen), fastighetsägare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 samt 
privatperson 1, 2 och 5 (synpunkt om att området blir alltför tättbebyggt, samt synpunkt/begäran 
om ytterligare naturvårdsinventering, fågelinventering m.fl.) har kvarstående synpunkter vilka inte 
kunnat tillgodoses.

Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena kommenteras med kursiv stil. 



En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

INKOMNA YTTRANDEN

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran:
Carlstads-Gillet 
Har inget att erinra mot detaljplanen.

Hammarö kommun
Har ingen synpunkt beträffande tillkommande bebyggelse i området. Men förutsätter att de åtgär-
der som kommer att behövas göras på infarten från Skoghallsvägen till Dingelsundsvägen redovisas 
till granskningsskedet så att Hammarö kommun får möjlighet att ta del av och yttra sig om dessa 
innan åtgärderna genomförs.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att det byggs fler bostäder och har inga ytterligare syn-
punkter på detaljplan för västra Dingelsundet - samråd.

Kommunala remissinstanser
Miljönämnden
För effektivare och billigare avfallshämtning för boende i området rekommenderas gemensam 
avfallshantering, t.ex. vid källsorteringshus. Hämtningsställen i utkanten av kvarteren minimerar 
tung trafik nära bostäderna och riskerna med backande avfallsfordon undviks. Källsorteringshus ger 
också utrymme för den bostads- eller kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper som 
införs från och med 2021. Det kan också bli en lämplig plats för de boende i området att träffas, 
återbruka, laga och dela redskap och verktyg med varandra. Markyta för sådana gemensamhetslös-
ningar kan med fördel avsättas på plankartan.
Miljönämnden har i tidigare yttranden över detaljplaner inom Dinglesundet lyft att det vore lämpligt 
med en återvinningsstation vid infarten till hela Dingelsundsområdet. Denna synpunkt står kvar 
trots att bostads- eller kvartersnära insamling införs. Återvinningsstationer kommer att behövas 
även fortsättningsvis, dels för skrymmande förpackningar, men även för en utökad insamling av fler 
avfallsfraktioner än idag, t.ex. trä, tyg och porslin.
Det är viktigt att även planera för en trafiksäker lösning för anslutningen till GC-vägen vid Skog-
hallsvägen.
Kommentar: En återvinningsstation inom Dingelsundet har diskuterats med företaget FTI, uppe vid infarten/järn-
vägskorsningen utanför planområdet. Hittills har det inte varit tillräckligt många hushåll, men det kan komma att 
ändras längre fram. SBF är medvetna om den kvartersnära insamlingen som införs 2021. Gatorna i området pla-
neras få vändzoner med tillräckligt utrymme så att avfallsfordon eller andra större fordon inte behöver backa, utan 
kunna köra runt. Markyta för ”återbruksplatser” för att t.ex. laga och dela redskap avsätts inte på plankartan, 
men idéer och möjligheter kring återbruk kan förhoppningsvis uppstå spontant inom området på andra sätt.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden bifaller detaljplan för Västra Dinglesundet med följande synpunkter: 
1. Behovet av elevplatser samt förskoleplatser i området kommer att öka till följd av fler bostäder. 
2. Innan eventuellt beslut om byggnation av bostäder på tomter med dubbelt användningsområde 
(bostäder/förskola) ska samråd ske med barn- och ungdomsnämnden. 3. Viktigt att säkra trygga 
transportvägar för barnen i området. 4. Viktigt att hänsyn tas till Boverkets allmänna råd om en 
friyta på 40 kvm/barn i förskolan och 30 kvm/elev i skola.
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Kommentar: Då det i första hand är tänkt att tomterna ska gå till kommunens tomtkö, har användningsbestämmelsen 
B1 som tidigare fanns med tagits bort inför granskning. Syftet med användningsbestämmelsen var att ge möjlighet i 
framtiden för en förskola om behovet visar sig uppstå och en vilja till det finns, till exempel ett föräldrakooperativ eller 
liknande. Exempel på villor som fungerar som förskolor finns på andra håll i kommunen, bland annat på Herrhagen. 
Blir det aktuellt någon gång i framtiden så skulle en sådan verksamhet eventuellt kunna prövas som bostadskomple-
ment. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra mot förslaget i stort men har följande kommentar: En relativt stor del av planområdet plan-
läggs som natur. Syftet med planen bör därför utökas till att, utöver att pröva möjligheten att skapa 
byggrätter för bostäder i området, även omfatta prövning av möjligheten att planlägga naturmark för 
fri lek, rekreation och bevarande av naturvärden.
De tomter där förskola föreslås ligger direkt angränsande mot en befintlig naturbetesmark, vars 
naturvärde är beroende av bete. Marken har tidigare betats av hästar och i planbeskrivningen framgår 
att det även fortsättningsvis ska vara möjligt med bete 4 meter från tomtgränsen. I planarbetet har 
lämpligt avstånd mellan bostäder och hästhage diskuterats och landat i att beteshage kan gränsa mot 
samlad bebyggelse. Teknik- och fastighetsförvaltningen befarar dock att högre krav på avstånd mellan 
hästhage och förskola kan komma att ställas jämfört med mellan hästhage och bostad. Förvaltningen 
anser därför att möjligheten att anlägga förskola inte bör läggas på någon av de två tomter som grän-
sar direkt till naturbetesmarken.
Allmänna vatten- och avloppsledningar behöver placeras i gatu- och naturmark som har enskilt 
huvudmannaskap. Planbestämmelse (u) för va-ledningar finns nu endast i kvartersmark. Detta bör 
utökas för att omfatta även gatu- och naturmark (a1).
För att tydliggöra vilken del av gatan och naturmarken som har enskilt huvudmannaskap bör det fin-
nas en rubrik under planbestämmelser för ”användning av allmän platsmark med enskilt huvudman-
naskap”.
Texten under dagvatten bör kompletteras med att fastigheter inom planområdet ska ingå i verksam-
hetsområde för dagvatten fastighet (exkl fastigheter med planbestämmelse b).
Förvaltningen anser att gränsen för gatans huvudmannaskap bör gå i Dingelsundsvägen och inte en 
bit in i bostadsområdet som är föreslaget. Där bör det också möjliggöras en vändzon. De två före-
slagna vändzonerna inom planområdet är relativt små och större fordon kan ha svårt att vända på 
ytan. Ytan bör ses över så att en sopbil kan vända utan problem.
Det är viktigt att utifrån förprojektering säkerställa att gatan ryms inom planlagt gatuområde. Slänter 
ska rymmas inom vägområdet om inte intilliggande mark föreslås att höjas upp till nivån för gatan.
Kommentar: Att bevara delar av planområdet som naturmark har lagts till planens syfte. Möjligheten till dubbel 
användning (bestämmelsen B1) på tomterna intill naturbetesmarken har tagits bort. Planbestämmelse (u) har lagts till 
inom gatumark med enskilt huvudmannaskap och planbeskrivningen kompletterats med text om dagvatten fastighet. 
Gränsen för den kommunala gatan har ändrats så att den ligger ute vid Dingelsundsvägen och gatornas vändzoner har 
justerats så att större fordon som t.ex. en sopbil kan köra runt utan att backa. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. 
Skall det inte stå BS istället för B1 på plankartan där man får bygga bostäder, skola? Utfartsförbud 
saknas i innehållsförteckningen.
Är den enskilda vägen tillräckligt bred för att få plats med både vägkropp och dike?
Är det lämpligt att ha delat huvudmannaskap inom ett och samma grönområde eller bör avgränsning-
en ske på ett annat sätt?
U-område för de nya VSD-ledningarna saknas. Ok att lägga u-område på allmän plats (se Boverket).
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att erinra.
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Kommentar: Bestämmelsen B1 har tagits bort till grasnkningen. Utfartsförbud läggs till i teckenförklaringen. 
Vägbredden har medvetet försökts hållas nere så långt som möjligt, för en mera lantlig karaktär i området. Inför 
granskning har gatuområdet studerats så att det rymmer körbana och dike/diken. Markägandet är olika för natur-
marken/grönområdena idag och det är därför huvudmannaskapet i samrådsförslaget varit delat, men förslaget har 
ändrats till granskning så att all naturmark föreslås kommunalt huvudmannaskap. Plankartan har kompletterats 
med u på allmän plats med enskilt huvudmannaskap.

Karlstads El- och stadsnät
Vi har både el- och fiberkablar inom området, vid en eventuell flytt av dessa kablar kommer vi att ta 
ut en kostnad för detta.
Kommentar:  Informationen införs i planbeskrivningen, under rubriken genomförande.

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Tidigare ställningstaganden:
Översiktsplan: I fördjupad DP för Dingelsundet m.m., antagen 2014, pekas det aktuella planområ-
det ut som ett område för komplettering av den befintliga bebyggelsen. Länsstyrelsen delar kommu-
nens bedömning att planförslaget är förenligt med ställningstagande i översiktsplan.

Gällande detaljplan: Området är idag inte detaljplanelagt.

Miljöbedömning: Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget ej medför en betydande
miljöpåverkan enligt miljöbalken (MB 6:11). Länsstyrelsen delar denna bedömning.

Råd enligt PBL m.m.:
Plankarta: Plankartan har avgränsats på ett sådant sätt att idag bebyggda tomter har undantagits från 
plankartan, det innebär att ”hål” uppstår i kartbilden. Länsstyrelsen ifrågasätter det lämpliga med en 
sådan planavgränsning då de planjuridiska förutsättningarna för intill varandra belägna fastigheter i 
framtiden kommer att vara olika.

Planbestämmelser: Markanvändningen inom kvartersmark är [B] bostäder resp. [B1] bostäder, 
förskola. Länsstyrelsen föreslår, för att öka tydligheten i planen, att bestämmelsen [B1] ändras till 
[B,S]. Den tillkommande gatumarken inom planområdet ges egenskapsbestämmelsen a1, enskilt 
huvudmannaskap. Bestämmelsen gäller dock även för den del av Dingelsundsvägen som ingår i 
planområdet. Enligt planbeskrivningen ska denna väg ha kommunalt huvudmannaskap. En generell 
bestämmelse som innebär att husen ska placeras efter terrängen och markens naturliga nivåskillna-
der ska bevaras finns. Möjligheten att välja souterränglösningar för att uppnå bestämmelsens inten-
tion saknas och bör övervägas i det fortsatta planarbetet. Enlig planbeskrivningen ska området ges 
en luftig karaktär med stora tomter för att anpassa till den redan befintliga bebyggelsestrukturen. 
Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till om denna ambition uppnås då tomter så små som 800 
m2 tillåts.

Jordbruksmark: Planområdet omfattar jordbruksmark. En del av marken i väster är blocklagd, men 
för närvarande ur produktion. Längst i öster berör planområdet jordbruksmark som för närvarande 
brukas. Om jordbruksmark ska tas ianspråk för att bygga bostäder ska kommunen enligt 3 kap. 4 § 
andra stycket miljöbalken, visa att behovet av mark inte kan tillgodoses på annan plats. Kommunen 
ska också visa att tänkt exploatering utgör ett väsentligt samhällsintresse.

Strandskydd: Strandskyddet upphävs för tre tillkommande tomter med motiveringen att dessa är 
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genom befintlig bebyggelse är väl avskilda från stranden. Länsstyrelsen gör bedömningen att det 
anförda skälet kan godtas.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att 
de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar: Användningsbestämmelsen B1 har tagits bort till granskningen. Den administrativa gränsen mellan 
kommunalt och enskilt huvudmannaskap väg har förtydligats. Möjlighet att bygga suterrängvåning där markförhål-
landena på tomten tillåter ska finnas, bestämmelse kring det och våningsantal har justerats och lagts till. Till gransk-
ningen har också plankartan justerats i fråga om tomternas läge och storlek. En beskrivning av ianspråktagandet av 
jordbruksmark i förhållande till samhällsintresset för den tänkta exploateringen har införts till planbeskrivningen, 
under rubriken ”Markanvändning”.

Trafikverket
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 skede yttrat sig i frågan i samband med samråd av detaljplaner för Södra 
respektive Östra Dingelsundet, samt Dingelsundsvägen.
 
Infrastruktur 
Ärendet berör indirekt länsvägen 554 som har kommunal väghållning inom Karlstads kommun men 
där Trafikverket är väghållare för den södra delen inom Hammarö kommun. Väg 554 har pekats ut 
i Funktionellt prioriterat vägnät i tre kategorier. ÅDT (årsmedeldygnstrafik) uppgår på Hammarö-
sidan till närmare 6000 fordon varav 10% utgör tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h 
längs aktuellt vägavsnitt. 
Ärendet berör även järnvägen Skoghallsbanan, bandel 395, där Trafikverket är infrastrukturhållare. 
Största tillåtna hastighet är 30 km/h. Banan trafikeras för närvarande av upp till 11 godståg/dygn. 
Det finns dock indikationer på att trafiken kan komma att utökas. Trafikverket har i tidigare skede 
konstaterat att Dingelsundsvägens plankorsning med Skoghallsbanan behöver åtgärdas och uppgra-
deras till en så kallad A-anläggning med bommar. I samband med det ska plankorsningen breddas 
så att det blir en separat gång- och cykelpassage bredvid bilvägen.  
Avtal 
Kopplat till parallellt pågående planprocess för del av Dingelsundsvägen är ett medfinansierings-
avtal under framtagande mellan Trafikverket och Karlstads kommun, för reglering av parternas 
åtagande och finansiella ansvar för åtgärderna vid plankorsningen. 
Sammantagen bedömning 
Medfinansieringsavtalet för plankorsningsåtgärderna måste vara undertecknat av båda parter innan 
Trafikverket slutligt kan godkänna detaljplanen för Västra Dingelsundet. 
Trafikverket har i övrigt inget att erinra.

Kommentar: Kommunen har undertecknat ett medfinansierings- och samverkansavtal som reglerar parternas respek-
tive ansvar. 

Yttranden från övriga
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Värmlands museum
Värmlands museum har tagit del av samrådshandlingen över ny detaljplan för Västra Dingelsundet. 
Planförslaget innebär bland annat möjliggörande av cirka 30 nya bostäder. Området har innan varit 
präglat av jordbruk och fritidsbebyggelse och har sen en tid stått inför en förvandlingsprocess med 
byggnation av permanentboende i form av villabebyggelse.
Värmlands Museum har i en kulturmiljöutredning för området uppmärksammat ett antal kultur-
historiskt intressanta byggnader i området. Byggnaderna utpekades då de utgjorde fina exempel på 
jordbruksbebyggelse samt på fritidshus från 1900-talets första hälft och de senare visade områdets 
karaktär som fritidsboende. I de pågående planläggningsprocesserna för hela området Dingelsundet 
befarar Värmlands Museum att denna kvarvarande karaktär kommer att tonas ned rejält och att hel-
heten och kontexten av dessa värden kommer att försvinna då områdets bebyggelse permanentas 
och planläggs med tomter, gator mm. 
Att stadens ytor utvidgas och att fler personer flyttar till städer är ett samhälleligt faktum och för 
detta område som var på väg att förtätas i en snabb takt med rikt varierad gestaltning vad gäller 
form, färg och är det dock bra att området regleras. 
Värmlands museum skulle se det positivt om områdets bebyggelse kan anpassas så långt som möjlig 
till områdets karaktär, och det mer innehållsrikt än det som planbestämmelsen säger genom använ-
da fasadkulörer som harmonierar med naturlandskapet.

Kommentar: När området är under omvandling från äldre tiders jordbruk och fritidshusområde till ett område med 
permanent boende människor så sker en förändring, förändringen pågår oavsett planläggning. Området för det aktu-
ella planförslaget gäller en del av hela Dingelsundet som tidigare angetts som lämplig för nya bostäder, i en fördjupad 
översiktsplan. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen ingick en kulturmiljöutredning från Värmlands museum 
som ett underlag. De miljöer som togs upp i utredningen, som till exempel de mer lantliga miljöerna kring Dingels-
undets gård med betesmark och hagar, kommer att finnas kvar. De miljöerna är en fin kvalitet som också förmedlar 
kunskap om Dingelsundets historia. De fritidshus som tas upp i utredningen ingår inte i planområdet. Precis som 
Värmlands museum påpekar anser även SBF att det är mer än fasadkulören som har avgörande betydelse för om en 
plats upplevs ha ”lantlig karaktär”, det är mer bebyggelsestrukturen i stort som avgör det. Planförslagets intentioner 
är att bevarade skogspartier inom Dingelsundet, tillsammans med nya tomter som inte är alltför små och som tillåts 
bebyggas utefter naturens förutsättningar i en skala och färgsättning som är anpassad till platsen, kan tillföra något 
till platsen och områdets karaktär.

Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 
till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta 
PostNord i god tid på ”utdelningsforbattringar@postnord.com” för dialog gällande godkännande 
av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: Synpunkten noteras, finns önskemål om gemensam plats så kan till exempel en rad med brevlådor 
placeras inom gatumark.

Lillsjöns samfällighetsförening (ga:3 och ga:6)
Efter diskussioner med delägare i Lillsjöns samfällighetsförening omfattande gemensamhetsanlägg-
ningarna Dingelsundet Ga:3 och Ga:6, Dingelsundet Västra begär vi en utökad naturvårdsinvente-
ring genomförd av Naturvårdsverket. Denna skall inbegripa även den del av exploateringsområdet 
som innehas av OBOS Mark AB. Detta med samma utgångspunkter och på samma premisser som 
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den naturvårdsinventering vilken tidigare genomförts på kommunens mark i samband med den 
förberedande översiktsplanen. Vi vill att detta verkställs snarast möjligt!
Vi ser det inte rimligt att endast en del av exploateringsområdet varit föremål för naturvårdsinven-
tering eftersom naturförutsättningarna skiljer sig mellan inventerat  område och det område som 
innehas av OBOS Mark AB.

Kommentar: I tidigt skede genomfördes en översiktlig naturinventering i hela planområdet av kommunekolog. I den 
översiktliga naturinventeringen bedömdes vissa delar av planområdet ha större värden, och dessa delar inventerades se-
dan mera ingående av Skogsstyrelsen. Den norra delen av planområdet bedömdes i den översiktliga inventeringen inte 
ha några stora naturvärden, och en djupare inventering av just naturvärden i den här delen har inte funnits motiv till. 
Men området kan däremot ha frilufts-/rekreationsvärden, upplevelsevärden eller på andra sätt vara värdefull som 
”närnatur” för boende i området. 

Dingelsundets vägsamfällighet (Dingelsundet ga:1)
Vägen förbi det nya området
Uppdelningen av vägen i det nya förslaget anser vi inte är bra ur ansvars- och säkerhetsperspektiv. 
Kommunens förslag att bara göra kommunalt huvudmannaskap till infarten till området anser vi 
inte är rättvist. Vi anser att åtminstone hela vägen som påverkas/används av tillkommande bebyg-
gelse ska få kommunalt huvudmannaskap. Vi ser en stor risk för vår förening om vi skulle förvalta 
den i kartbilden med blått markerade vägdelen. Den delen av vägen kommer att ligga väldigt nära 
ett flertal nya fastigheter. Vi ser detta som en risk för stor påverkan från vatten och snösmältning.
Säkerheten kommer vi som enskild väghållare inte undan. Vad händer om någon trafikant kör av 
vägen och hamnar inne på någon/några av de nya fastigheterna? Kanske det i dessa villaträdgårdar 
leker barn? Här ser vi en stor risk för att vi kommer vara tvungna att investera i kostsamma säker-
hetshöjande åtgärder.
Sedan ser vi risker med att det kommer läggas ett större ansvar på oss för vattenavledning i och 
med att de nya tomterna ligger så pass nära vägen. Berget på motsatt sida leder ned stora mängder 
vatten vissa tider på året. Även den plogvall som kommer bli på vintern kommer hamna väldigt nära 
de nya fastigheterna eftersom det är en bergkant på andra sidan där det inte går att lägga någon snö. 
Kostnader för åtgärder även i detta fall läggs på oss som förening och vi har ingen gagn av exploa-
teringen. 
Sedan tycker vi också att alla tillkommande fastigheter ska gå att nå från vägen med kommunalt 
huvudmannaskap. Vi anser därför att vägen med kommunalt huvudmannaskap ska gå minst fram 
till och med korsningen ut till udden efter planområdet, röd markering på kartbilden. Varför lägga 
ansvaret för denna väg som kommer påverkas i stor utsträckning av den nya exploateringen på oss 
som enskild väghållare.

Kommentar: Mellan Dingelsundsvägen och de nya tomterna har mark sparats för att ge plats för dike och slänter och 
ta om hand snö-/plogvallar och vatten från snösmältning. Den del av Dingelsundsvägen som påverkas och kommer 

Bifogad kartbild
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att användas av flertalet av de nya tomterna, föreslås få kommunalt huvudmannaskap. Intill den här delen av Ding-
elsundsvägen föreslås även en gång- och cykelbana att anläggas. Det är sannolikt att vägen och gång- och cykelvägen 
kommer att nyttjas av boende även längre söderut och på så sätt vara till gagn även för vägföreningen. En tomt föreslås 
som kommer att använda en del av Dingelsundsvägen som sköts av Dingelsundets vägsamfällighet. 

Fastighetsägare 1 

Yttrande 1 (inkom 2019-07-03): Jag har sett ert förslag till detaljplan och en del av planen eller tomt är 
jag starkt kritiskt till, och det avser en tomt som ni föreslagit ligger närmast min tomt ca 20 meter från 

min tomt på baksidan av mitt hus (det är 3 st planerade tomter nära min tomt på baksidan av mitt 
hus). Om den tomten blir av och med bebyggelse så kommer de med stor sannolikhet att kunna se 
in i mina fönster och se in i mitt altandäck. Samt så är det fin naturmark, blåbär och fin skog finns. 
Jag vill informera att jag köpte huset och sen låtit renoverat huset med mycket pengar pga att huset 
och tomten låg utan insyn, fin natur på baksidan av huset och har få grannar runt omkring. Nu 
kommer det dramatiskt ändras med den planerade bebyggelsen. Jag vill att ni med empati flyttar 
denna tomt som planerats närmast mitt hus eller att tomten flyttas med minst 10 meter till från min 
tomt.

Yttrande 2 (inkom 2019-07-03): Med anledning av presenterad detaljplan kan jag i fastighet x inte 
acceptera de tomtplaceringar som angränsar min tomt närmast. Jag baserar överklagan på följande 
punkter:
• När jag köpte mitt hus 2017 utgicks ifrån att faran till tätbebyggelse inte låg. Det var den största 

anledning till att jag köpte huset för att slippa de dåliga exempel på tätbebyggelse som skett 
på andra naturområden i Karlstad. Med ert förslag till detaljplan så börjar det likna ett sådant 
område.

• Insynen från planerade hus och tomter nära mitt hus blir oacceptabel. Ni planerar att närmsta 
tomt ska angränsa som närmast 15 meter från min tomt, nästa tomt planeras som närmast 30 
meter från min tomt och det tredje huset som närmast 60 meter från min tomt. Ni planerar en 
sträng av tre tomter med hus bakom mitt hus och fastigheten x, även en fjärde tomt med hus 
cirka 32 meter från min tomt kommer få insyn (se bilaga).

• Påverkan på naturen bakom mitt hus och mina nuvarande grannars hus som att blåbär, lingon, 
skog, fåglar, fjärilar, berg ersätts med huskroppar och garage. Vilket kommer leda till högre ljud-

De fastighetsägare 
som skickat in yttrande 
har numretrats 1,2,3, 
4 osv. Kartan visar var 
de olika fastigheterna 
ligger.

1
2

3

6

8

7
5

4
9
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nivåer i området med bl a störningar från bilar, mopeder, människor, gräsklippare.
• Eventuella barn och vuxna som leker eller går utanför sina tomter mot mitt hus och tomt får en 

obehaglig insyn i mitt hus (se bilaga).
• Investerade pengar som köpet av hus och gjorda renoveringar kommer antagligen att tappa i 

värde om er detaljplan förverkligas.

Yttrande 3 (inkom 2019-09-05): Jag har ytterligare synpunkt angående den tomt som föreslagits ligga 
närmast min tomt. Där den tomten planeras så är det mycket hårdgjord yta, dvs det är 100% berg där 

Bilfogad skiss med anteckningar på sam-
rådsförslaget och foton.

den tomten är föreslagen. Läser jag på sidan 9 under rubriken ”planförslag” i er föreslagna detalj-
plan daterad 2019-06-19 så står det att hårdgjord yta inte ska överskrida 10%. Det står att syftet är 
att så långt som möjligt försöka få en anpassning till de naturliga förutsättningarna på tomten och 
att så långt som möjligt undvika sprängning och schaktning. Den tomt som ni föreslagit ligger på 
berg och ca 4-5 meter högre än min tomt. Det skulle innebära mycket sprängning, schaktning och 
med vibrationer som går som ringar på vattnet till berget där mitt hus står nu, stor risk för skador 
som sprickor i husfasaden och i grund på mitt hus. Problem med dagvatten, smältvatten som det 
står i er föreslagna detaljplan uppkommer också för den föreslagna tomten. Jag hoppas ni hittar en 
annan plats för den tomten, det kanske går att flytta den mera österut (till höger om tomten längst 
högerut i samma ”rad”). 

Kommentar: Planförslaget har ändrats till granskningen och naturmarken har utökats så att avståndet mellan 
de nya och befintliga fastigheterna blir större. Det närmaste stället är nu cirka 30 meter ifrån, som jämförelse är 
30 meter ungefär  en tomtbredd. Tomtmarken har också ”fasats av” i hörnen för att öka avståndet ytterligare och 
förslaget medger nu endats två tomter istället för tre. Naturmarken föreslås bli kommunal mark och för att säkra 
skogspartiet inom naturmarken har en bestämmelse om lovplikt för fällning av träd införts. De högsta delarna av 
berget/åsen ligger inom naturmarken (området betecknat NATUR på plankartan), så de nya tomterna kommer 
att ligga i sluttningen på andra sidan berget och vara vända mot den nya gatan. Berget/åsen och naturmarken som 
ligger mellan de nya och befintliga tomterna gör att möjligheterna till insyn blir begränsad. De nya tomterna får inte 
heller bebyggas i de högre delarna, bostadshusen ska ligga intill gatan och får inte placeras närmare tomtgräns åt 
något håll än 4,5 meter. En sektion finns med i planbeskrivningen (längst ned på sidan 9) som illustrerar avståndet 
och förhållandet mellan tomterna, naturmarken och höjderna.
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. 
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Bestämmelsen om att som mest 10% av tomten får vara hårdgjord yta (byggnadsarea och mark som består av berg 
i dagen ej medräknat) syftar till dagvattenhanteringen i området. Dagvattnet planeras att tas om hand i diken intill 
den nya vägen och sedan via fördröjningsmagasin ledas ut till recipienten. Då marken består av berg på flera håll 
inom planområdet har regnvattnet svårt att infiltrera ned i marken. En tomt på andra sidan berget med dagvattenav-
ledning ned till dike vid gatan där försämrar inte förhållandena för de befintliga tomterna jämfört med dagens 
förutsättningar.
En planbestämmelse finns med som anger att husens placering ska anpassas till terrängen och att de naturliga nivå-
skillnaderna ska bevaras i största möjliga mån. Syftet med bestämmelsen är att minska behovet av markarbeten, att 
den som köper en tomt tänker igenom placeringen av sitt hus om tomten är kuperad och brant och helst väljer ett hus 
och en grundläggning som är anpassat tomtens förhållanden. De markarbeten som ändå behöver göras kommmer att 
ske under kontrollerade former, den som utför sprängningsarbeten har ansvar gentemot grannfastigheter för eventuella 
uppkomna skador. SBF arbetar inte med ekonomiska frågor på det sättet, men att tomter och hus i områden där det 
byggs mera hus skulle tappa i värde är inget SBF hört talas om eller känner till sedan tidigare.

Fastighetsägare 2 
Med anledning av presenterad detaljplan kan vi i fastighet x inte acceptera dom tomtplaceringar 
som angränsar vår tomt närmast. Vi baserar överklagan till följande punkter samt bifogade bilagor. 
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 området utgör naturvårdsvärden som ska värnas om och vara allmänt tillgängliga.
• Hänsyn ska tas till den värdefulla landskapsbilden för området.
• Befintliga bebyggelser är i hög grad inbäddad i natur med karaktär ”hus i natur” på vegetations-

klädda tomter som bör bevaras.
• Att karaktären av en lantlig bebyggelse bör bevaras och där kulturhistoriska kvaliteter tas till-

vara.
• Mark och vattenområden som är viktiga för biologisk mångfald ska bevaras.
• Områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd mark är viktig att bevara.
• Med ytterligare bebyggelse i området är det viktigt att värna om värdefulla områden för natur, 

kultur och rörligt friluftsliv.
• 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 miljöproblem.
• Trafiksituationen till Dingelsundet ska vara anpassad och säker för de boende från huvudvägen 

till/från Skoghall.
Med det som bakgrund ansåg vi att huset vi köpte med tillhörande tomt låg utanför faran till 
tätbebyggelse med hänvisning till att kommunens vision och översiktsplan 2014. Som det planeras 
nu är det många av de visionerna som kommer att brytas vilket känns märkligt. Presenterad detalj-
plan visar att det är över 30 hus som ska byggas på området vilket avviker kraftigt från de ”enstaka 
tillskott av nya bostäder” som man själv har skrivit. Det är på många punkter kommunen inte tagit 
hänsyn till vad man själv har skrivit när man presenterade tänkt detaljplan. På markytan som ägs av 
annan part än kommunen är det dessutom inte gjort någon naturvårdsinventering vilket borde vara 
en självklar sak att göra innan man presenterar en tänkt detaljplan. Nu har Lillsjöns samfällighets-
förening begärt det omgående vilket därefter får visa vad den utredningen kommer fram till.
Med tänkt detaljplan förändras områdets karaktär ofantligt mycket samt på sikt kommer det från att 
vara en lantlig miljö vilket var anledningen till att vi köpte huset förvandlas till en tätbebyggelse som 
dessutom kommer att sänka marknadsvärdet på huset. Om man läser detaljplanen daterad 19 juni 
kan man läsa följande:
Ett skogsparti föreslås sparas mellan gruppen av nya och befintliga hus.
Husens placering ska anpassas efter terrängen och markens naturliga nivåskillnader ska bevaras med 
en bestämmelse om att andelen hårdgjord yta får inte överstiga 10% av fastighetens yta.
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Bifogade bilagor med tillhörande text:

Bilaga 1: Tomt nr 1 och 2 ska tas bort i sin helhet pga av att den kom-
mer för nära fastighet x och följer inte kommunens egna skrivelser 
beträffande hänsynstaganden av befintlig bebyggelse och att behålla 
områdets karaktär mm. Tomt nr 1 och 2 flyttas till annan del av om-
rådet anser vi där det inte stör befintlig bebyggelse, se förslag. Tomt 
nr 3 kommer också nära men fungerar om man förskjuter den något 
och ändrar från att bygga 2-plans hus till 1-plans hus istället. Tomt 4 
ändras till 1-plan hus istället för 2-plans hus. Tomt nr 5 kommer nära 
också och förmodligen kommer fastighet x ha synpunkter på den.

Bilaga 2: Visar vårat hus med befintlig mark med befintlig natur karaktär.

Bilaga 3: Visar tänkt bebyggelse enligt presenterad detaljplan. Där ser man tydligt att man 
kommer alldeles för nära och får dessutom ingen skog emellan befintlig och ny bebyggelse. 
Man ser också tydligt att huset kommer betydligt högre än vårat och att det dessutom är för 
högt pga att det är ett 2-planshus.

Bilaga 4: Visar skogsområdet bakom vårat hus, bilden tagen snett mot tänkt ny tomt.

Bilaga 5: Visar hur nära tänkt hus kommer vår fastighet som avviker kraftigt från det kom-
munen vill bevara och tänka på för den befintliga bebyggelse som finns Vår tomt slutar 
5-6 meter från vår syd östliga hörn vilket medför att tänkt tomt kommer alldeles för nära 
vilket inte kan vara den ursprungliga tanke från kommunen när man vill bevara områdets 
skogsnaturliga karaktär.

Enligt jordkartan visar rött vart det är berg i dagen.
På sidan 12 finns en bild med område 1-3 med tillhörande text.
På sidan 13 längst ned visas en bild med bestämmelsen ”NATUR”. I texten står det att marken 
kring viken i väster säkras på plankartan genom bestämmelsen NATUR.
Vi anser att tomterna närmast oss inte faller under den text som kommunen själv har beskrivet 
och har följande synpunkter och funderingar kring det.
Bilden på sidan 12 med område 1-3 funderar vi varför kommunen inte anser att markytan mot 
fastigheterna x, x, samt x är viktigt att beskriva på samma sätt som område 1-3. Det är trots allt 
angränsning till befintliga bebyggelse som ni tidigare har sagt att man ska ta hänsyn till. 
Bilden på sidan 13 visar att ”NATUR”-området ser annorlunda ut mot fastighet x jämfört med 
den presenterade detaljplanen vilket är konstigt.
Den tänkta tomt närmast oss på den södra sidan kommer alldeles för nära pga att våran tomt-
gräns är sned på den sidan. Vid första mötet med er ansåg ni att den låg för nära och ni ansåg 
det vara fel. 
Ett hus på den tomten kommer så nära som cirka 15 meter och är dessutom 2 våningar högt 
vilket är märkligt med tanke på att man skriver att husen ska passa in i befintlig mark och 
bebyggelser. Marken består av berg enligt jordkartan vilket medför att man förmodligen kom-
mer att behöva spränga vilket man skriver att man ska undvika.Vårt hus ligger cirka 1500-1700 
mm lägre än tänkt tomt vilket medför att husen bredvid kommer bli högre än vårat och att 
man på så nära håll kommer se rakt in i vårt hus. Man skriver att det ska vara skog emellan ny 
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och befintlig bebyggelse och det blir det inte mot dom närmast tänkta tomterna vilket är ett avvik 
från er skrivelser. Sammanställning: (Bifogade bilagor 1-5 (plankartan med illustrationer och foton) 
visar hur de planerade tomterna och bebyggelsen kommer att störa den befintliga, t.ex. genom att 
komma för nära och genom att 2-planshus är tillåtna.)

Infrastrukturen med tillhörande gator, gång- och cykelvägar från området ut till anslutningen till 
Skoghallsvägen ska vara klar innan någon bebbyggelse får ske i området.
Representant från Obos bör vara närvarande vid mötet den 3:e september.

Yttrande 2 (inkom 2019-09-10):
Kompletterande synpunkter för området V:a Dingelsundet 
Vill först tacka för informationsmötet den 3 :e september samtidigt som vi vill inkomma med flera 
synpunkter kring den presenterade detaljplanen för att få till en lösning som är så bra som möjligt 
för alla parter. Vi är medvetna om att vi måste acceptera nya grannar men vill samtidigt att Ni också 
ska förstå varför vi flyttade hit från början med dess lantliga miljö och härliga karaktär som Ni 
själva skrev i översiktsplanen från 2014. Vi förstår också att det är svårt att tillgodose alla intressen 
men vi anser att man bör ta hänsyn och lyssna på dom som redan bor på området i första hand. 
Det är trots allt dom som har investerat i hus och trädgård tidigare bara för att få den miljön som 
präglar området idag. Detta är mer viktigt än vad vi upplever att Ni tycker vilket oroar oss mycket 
och förstår inte varför man har så svårt för att lyssna på våra synpunkter på ett kreativt sätt. 
En översiktsplan är Kommunens avsiktsförklaring och därmed ett viktigt politiskt måldokument 
och ska vara vägledande för beslut. Visserligen är inte en översiktsplan juridiskt bindande men är ett 
betydelsefullt underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner. En detaljplan skall därmed 
inte avvika i förhållande till tidigare presenterad översiktsplan för att på så sätt bibehålla den ur-
sprungliga vägledning beträffande området. 2014 skrev man i översiktsplanen att man kan tänka sig 
en utveckling av området med 15 - 25 st nya tomter/ hus. Det vill säga att 15 st tomter skulle vara 
det mest optimala för att bibehålla områdets karaktär, miljö och ta hänsyn till befintlig bebyggelse 
medan 25 st tomter skulle vara ett max antal men med en negativ påverkan. Ett snitt av översikts-
planen är i så fäll 20 st nya tomter och då förstår inte vi hur Kommunen kan göra en detaljplan med 
34 st tomter vilket är nästan 75 % fler än presenterad översiktsplan. Det är för oss en stor avvikelse 
som inte följer den ursprungliga måldokument för området. Om man kikar på markförhållandena 
har Kommunen ca 69 900 m2 (56%) och OBOS ca 55 000 m2 (44%) vilket skulle innebära 9 
tomter för OBOS och 11 tomter för Kommunen. Vi anser att presenterad detaljplan tenderar att få 
ut så mycket som möjligt i ekonomisk vinning för markägarna istället för att följa den ursprungliga 
översiktsplanen. 
Vi bifogar ett eget förslag där vi har utgått från de gator som Kommunen har ritat in i detaljplanen 
men med vissa justeringar för att få en bättre och mer genomtänkt och flödesmässig trafik. Till 
vårat förslag följer också vissa saker som Kommunen måste ta hänsyn till enligt följande.
Att dom grönfärgade husen verkligen endast blir 1-planshus. 

Bilaga till yttrandet
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Att den skog I grönska som finns idag absolut inte får avverkas mellan dom befintliga husen och 
fram till dom nya tomterna eller gatorna. 
Att infarten till Dingelsundet från Skoghallsvägen är projekterad, godkänd av de boende och färdig 
innan man börjar iordningställa gator mm för de nya områdena.
Vi vill åter igen betona att man verkligen tar hänsyn till vad man en gång har skrivit som ...
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 området 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.
Mark och vattenområden som är viktiga för biologisk mångfald ska bevaras.
Områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig att bevara.

Kommentar: Inför granskning har planförslaget förändats för att bättre tillgodose de önskemål som finns till exempel 
vad gäller avstånd mellan tomter och bevarande av vegetation för att minska risken för insyn. I den fördjupade 
översiktsplanen för Dingelsundet beskrivs området som helhet ha en lantlig karaktär med höga kvaliteter för boende 
i västerläge nära Vänern. I FÖP:en, som beskriver hela Dingelsundet, betecknas det aktuella planområdet som ett 
område lämpligt för nya bostäder. Även norra sidan av Burmavägen betecknas som ett område där befintlig bebyg-
gelse kan kompletteras. I riktlinjerna för markanvändningen beskrivs att hagmarkerna kring Dingelsundets gård 
bör hållas öppna och det är önskvärt att betesdjur finns kvar i området för att behålla den lantliga karaktären. Det 
beskrivs även 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.  
Planförslaget har ändrats till granskningen och naturmarken har utökats så att avståndet mellan de nya och befint-
liga fastigheterna blir större, på närmaste stället mot fastigheten x till drygt 30 meter. Som riktmärke finns en större 
sten bakom fastigheten (inmätt och markerad på grundkartan), den ligger ett par meter utanför närmaste föreslagna 
nya tomtgräns. All ny tomtmark kommer att hamna bakom den. Tomtmarken har ”fasats av” i hörnen för att 
öka avståndet ytterligare och mitt för fastigheten x har ett ”släpp” med naturmark skapats, tomtmarken närmast 
intill det får inte heller bebyggas. Naturmarken mellan de befintliga och nya fastigheterna föreslås bli kommunal 
mark och för att säkra skogen inom naturmarken har en bestämmelse om lovplikt för fällning av träd införts. De 
högsta delarna av berget/åsen ligger inom naturmarken (NATUR på plankartan), de nya husen kommer att ligga 
i sluttningen på andra sidan och vara vända mot den nya gatan. Berget/åsen och naturmarken med skog som ligger 
mellan de nya och befintliga tomterna begränsar möjligheterna till insyn, de nya tomterna får inte bebyggas i de högsta 
delarna, bostadshusen ska ligga intill gatan och får inte placeras närmare tomtgräns åt något håll än 4,5 meter. I 
planbeskrivningen till granskning finns en sektion med (på sidan 9) som visar avståndet och förhållandet mellan 
tomterna, naturmarken och höjderna. Möjligheten att bygga i två våningar finns med för att marken är kuperad och 
kan lämpa sig för sluttningshus/suterränghus, men väljer man att bygga i två våningar är byggnadsarean, dvs husets 
”fotavtryck” på marken, mer begränsad. Ytterligare hänsyn till befintliga fastigheter har tagits inför granskningen 
vad gäller avstånd, risk för insyn och hur terrängen/landskapet ser ut, bilderna som bifogats yttrandet stämmer inte 
riktgt överens med vad som är möjligt enligt planförslaget.

Yttrande 1: Bilden på sidan 12 visar områdena med de naturvärdesklassningar som Skogsstyrelsen inventerat. I ett 
tidigt skede inventerades hela planområdet översiktligt av kommunekolog, och de delar som bedömdes ha naturvärden 
fick Skogsstyrelsen sedan i uppdrag att inventera mera ingående. 
Det stämmer att bilden på sidan 13 i planbeskrivningen i samrådet ser annorlunda ut än på plankartan, det var en 
miss men har justerats till granskningen (så att det stämmer med granskningsförslaget). 
Markanvändningen och hur tomter ska få lov att bebyggas studeras i planprocessen. Befintliga boende, exploatörer 
olika remissinstanser hörs och ges tillfällen att yttra sig under processens gång. SBF har hand om planprocessen och 
efter samrådet har förslaget justerats och ett bearbetat förslag ställs ut för granskning.

Yttrande 2: SBF tackar också för ett bra möte och ser positivt på dialogen kring förslaget. SBF håller med om kva-
litéerna i området som beskrivs i FÖP:en och till granskningen har bland annat naturmarken mellan de befintliga 
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bostäderna och de nya utökats så avståndet dem emellan och skogspartiet blir större. Skogsmarken föreslås bli kom-
munal och marklov för fällning av träd har införts. De tillkommande husens byggnadsarea begränsas och bebyggelsen 
ska utformas och anpassas till naturlandskapet och till tomtens naturliga förutsättningar. Tomtstorlekarna måste 
också vara större än 1000 m2 och det är en storlek som följer de sedan tidigare avstyckade tomterna. Tomtstorlek 
och anpassningen till landskapet är krav som inte har ställts på de sedan tidigare avstyckade tomterna, till viss del 
har även de varit med och bidragit till en förändrad karaktär. 
Den bifogade skissen ser genomtänkt ut och innehåller bra idéer, men det saknas ett par saker som är viktiga att ta 
hänsyn till, som skala och höjdskillnader. Marken bakom befintliga hus är kuperad så för att minimera markarbe-
ten som förändrar landskapet och få till tomter som inte är alltför svåra att bebygga är det t.ex. viktigt med hur vä-
gen i området dras. Hänsyn till naturvärden är en annan sak, förutom området i väster. I FÖP:en bedömdes att en 
grupp med ett antal bostäder (15-25) kan etableras i området med anslutning från Dingelsundsvägen. Det står 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 exploate-
ringen. Samrådsförslaget kunde maximalt utnyttjat innebära 29 tomter med anslutning till Dingelsundsvägen (alla 
utom en), vilket är fyra fler än i FÖP:en. Utöver det föreslogs 5 ytterligare tomter med anslutning till Burmavägen 
respektive infarten på udden sydväst om planområdet, som förtätning av befintlig bebyggelse. Till granskningen har 
det möjliga antalet tomter med anslutning mot Dingelsundsvägen minskats till 28, dvs tre fler än i FÖP:en. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande och som det även beskrivits i FÖP:en så görs avvägningar mellan allmänna 
och enskilda intressen, samt mellan olika enskilda intressen, i detaljplaneskedet. 

Fastighetsägare 3 
Jag och min familj välkomnar nybyggnation av området bakom oss men vill att större hänsyn tas till 
den skog som ger området sin lantliga/lugna karaktär. Det känns inte rimligt när det i samband med 
fördjupade översiktsplanen skrevs om att det kunde byggas 15-25 bostäder i berört område att då 
planera för 32. 
Vi önskar att en större marginal tas till befintlig skog på berget/höjden som finns bakom vårat hus. 
Det är en svåråtkomlig terräng som gör att man måste utföra stora markarbeten både med vägar 
och tomter som påverkar områdets karaktär alltför mycket i vårt tycke. Dessutom tycker vi att det 
känns rimligt att ha ett skogsparti kvar mellan ny och befintlig byggnation för allas trevnad.
Att Obos äger marken som är närmast befintliga bostäder bör inte ändra planen att utnyttja områ-
det på det sätt som markförhållandena bjuder för att fortsatt ha kvar områdets karaktär.
Vi önskar dessutom att det läggs till någon form av lek/spelplats i förslaget. Det står i den fördju-
pade översiktsplanen att det ska finnas med och det saknas i nuläget på hela Dingelsundet möjlighe-
ter för barn att träffas och leka. 

Kommentar: SBF håller med om att bevarade skogspartier mellan husen är värdefulla, både upplevelsemässigt och 
som ”närnatur” för de boende i området. Till granskningen har förslaget ändrats. Naturmarken mellan de befintliga 
och de nya tomterna har utökats och de högsta delarna av berget/åsen ligger inom naturmarken (NATUR på plan-
kartan). De nya husen kommer att ligga i sluttningen på andra sidan och vara vända mot den nya gatan, naturmar-
ken och berget emellan begränsar möjligheterna till insyn. Krav ställs på de nya husen att de i största möjliga mån 
ska vara anpassade till tomten, om tomten är väldigt brant kan till exempel ett sluttningshus vara ett bra val. Syftet 
är att så långt som möjligt försöka undvika ”onödiga” markarbeten.
Naturmarken/skogen föreslås förvaltas av kommunen. En samlingspunkt som till exempel en lekplats skulle också 
vara värdefullt i området. Diskussioner om en sådan plats någonstans inom naturmarken pågår. 

Fastighetsägare 4
Vi bor på Dingelsundet xxx och är förvånade över att WSP inte tog kontakt med oss för att höra 
om det tidigare varit några problem med dagvattnet. Under de år vi bott så har det skett ett antal 
översvämningar, både över vägen (fig 14 i dagvattenutredningen) och över den gamla tennisplanen 
(fig 5-utlopp via dike och rör). Orsaken är att vid långvarigt och/eller kraftigt regn, då marken är 
mättad på vatten kommer allt ”överflöd” att rinna ner till diket (fig 18) som är den lägsta delen 



15

inom området. 
När tidigare ägare till Dingelsundet 2:2 projekterade för Dingelsundet 2:34, 2:126 och 2:127 ville 
ägaren dra dagvattnet ner till diket vid vägen. När vi träffades var vägen under vatten och ägaren 
förstod att det var fel väg att leda ner mer dagvatten till diket så dagvattnet leds idag västerut.
Efter nedläggning av VA i vägen så är vägtrumman enligt fig. 14 den lägsta punkten norr om oss 
vilket innebär att allt dagvatten rinner ner i den sprängda ”ledningsgatan” från högsta delen av 
Dingelsundsberget öster om oss och rinner ut i vägkurvan till vänster om fig. 14. Under vintern 
2018 har det varit isgata i kurvan på grund av att vatten hela tiden sipprat upp ur vägbanan. Tidigt i 
våras när tjälen gått ur, lades det ner två dräneringsrör som gjorde att vägen ”torkade” upp. Under 
årets sommar har det inte regnat så mycket men när det kommit riktiga åskskurar så har de stora 
dikena inte varit vattenfyllda men ur dräneringsrören har det runnit ut vatten.
Diket genom vår fastighet består till del av ett ”stendike”, stora flata stenar i botten och längs sidor-
na se fig. 6, vänstra bilden. Under våren och nästan hela sommaren har vatten runnit i diket och vi 
har sett en tendens till att stenarna på grund av detta undermineras och ”stendiket” faller ihop. Ska 
nu även dagvattnet enligt förslaget från WSP ledas ner i diket kommer vi att få ännu större problem 
på vår tomt med ökad översvämningsrisk och ett kollapsat ”stendike”.

Boendemiljö inom området: WSP förslag innebär två ”fördröjningsområden”/dammar om cirka 
500m2. Redan idag finns det gott om mygg inom vårt område och med dessa ”fördröjningsområ-
den”/dammar kommer översvämningsmygg att kläckas och områdets boendemiljö drabbas.

Slutsats dagvatten: Ökat dagvatten ger oss problem som vi inte har haft tidigare som större över-
svämningsrisk, kollapsat ”stendike” och mycket sämre boendemiljö med översvämningsmygg.

Vändplan: Idag finns en vändplan i slutet på vägen innan infart till Dingelsundet 2:46 och 2:47. På 
denna vändplan har det på planförslaget planlagts för en tomt. För att säkerställa möjligheter för 
utryckningsfordon att stanna/vända, föreligger ett fortsatt behov av att ha en vändplan på denna 
plats.

Exploatering: Utdrag ur FÖP:en: 
”Inriktningsmål: Inriktningsmålen för denna fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet baseras 
på Översiktsplan 2006 för Karlstads kommun, samrådsförslaget för ÖP 2010 samt de utredningar 
som tagits fram under arbetet. Målet med Dingelsundets utveckling är att skapa ett långsiktigt 
hållbart bostadsområde med möjligheter att komplettera befintlig bebyggelse på ett sådant sätt att 
karaktären av en lantlig bebyggelse bevaras och där kulturhistoriska kvaliteter tas till vara och med 
bättre kopplingar till angränsande stadsbebyggelse.

Sociala aspekter:
• Det ska finnas möjligheter att omvandla fritidshus till permanentbostäder
och att etablera ytterligare ett antal bostadshus inom Dingelsundet utan att natur- kultur- och fri-
luftslivsvärden går till spillo. Avsikten är inte att skapa en ny stadsdel utan att utveckla Dingelsundet 
med bevarande av dess karaktär.

Riktlinjer för markanvändning:
* Jordbruksmarken och de öppna hagmarkerna i områdets centrala delar hålls öppna. För att behålla 
den lantliga karaktären och för att undvika igenväxning bör betesdjur finnas kvar i området.
* Skogsmark inom områden för ny bebyggelse kommer att övergå till tomtmark.
* Områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig. Storlek på tomt ska anpas-
sas efter hustyp, så att befintlig natur och terräng kan bevaras i hög utsträckning. Regleras i kom-
mande detaljplaner.

Riktlinjer bebyggelse:
* Fortsatt omvandling av fritidsbebyggelse och komplettering med nya byggnader är en attraktiv 
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möjlighet inom planområdet.
* För ny bebyggelse, förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse krävs detaljplanering för 
klargörande av VA-anslutning, dagvattenhantering, tillgänglighet etc. Befintliga detaljplaner ändras.
* Ny bostadsbebyggelse ska byggas med stor hänsyn till natur och friluftsvärden. Kulturmiljöaspek-
ter, byggnadsstorlek, vägar, vatten, spillvatten och dagvatten skall lösas i detaljplanearbetet.
* I anslutning till Dingelsundsgårdarna (2:1 och 2:21) får ingen ny bebyggelse etableras inom de 
öppna kulturmarkerna. Skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och hästhagar, stall och gödselhante-
ring skall respekteras.
* Bebyggelse med karaktär av hus i natur ska förändras och förtätas med stor försiktighet.
* En blandad bebyggelse i form av villor, parhus och radhus på tomter anpassade till hustyp ef-
tersträvas. Byggnadernas höjd kan variera, så att utblickarna mot vattnet tas till vara. Bebyggelsens 
utformning hanteras i kommande detaljplanearbete.
* Ny villabebyggelse placeras på tomter anpassade för hustyp och storlek så att vegetation och berg-
hällar kan bevaras.

Påverkan:
Förtätning av befintlig bebyggelse inom planområdet kommer att ske i olika grupperingar. Utbygg-
naden bedöms påverka landskapsbilden genom att skog tas bort för att ge plats till byggnader.

Åtgärder:
För att bevara en luftighet inom befintlig bebyggelse bör nya fastigheter som styckas vara så stora 
att trädvegetation kan sparas på tomterna. Gröna stråk bevaras mellan bebyggda områden och 
naturområden.”

Efter FÖP:ens antagande har det lämnats in ett förslag på byggnation av Dingelsundet 2:2 och 2:36 
där antalet hus var 15-25, som nu ökats till 34! Detta rimmar dåligt med intentionerna i FÖP:en.

YRKANDE
Vi säger nej till att;
- dagvattnet leds ner i diket som passerar vår fastighet
- att det planläggs en fastighet på dagens vändplan
- att det byggs 34 hus totalt.

Våra synpunkter/förslag: Dagvattnet leds mot Knappstadsviken för att inte översvämma vägen 
samt vår tomt och därigenom rasera befintligt ”stendike”, inte försämra boendemiljön inom hela 
området med översvämningsmygg och möjliggöra en längre fördröjningssträcka för dagvattnet. 
Vändplanen skall vara kvar där den finns idag och tomten tas bort – säkerhet. Vid eventuell bebyg-
gelse ska synpunkterna i FÖP:en beaktas, ingen ny ”stadsdel”.

Kommentar: Informationen om dagvattnet har förmedlats vidare till va-enheten på teknik- och fastighetsförvalt-
ningen. Om fördröjningsmagasinet ska skapa risk för översvämningsmygg beror på hur det byggs och kan undvikas. 
Sitter utloppet i botten på magasinet töms det efter ett antal timmar men är utloppet en bit upp så blir det vatten stå-
ende. Dagvattnet kommer att ledas ned i nya diken och ledningar som är dimensionerade efter det förväntade flödet, 
även vid kraftiga regnmängder och skyfall. Syftet med dagvattenutredningen som tagits fram är att få till en hållbar 
dagvattenlösning i området.

Vänd-/grusplanen i slutet på vägen ligger på fastigheten som tillhör Obos. Det finns ett servitut för vägen men inget 
känt servitut för vändplan. Servitut/avtal kan skrivas om berörda parter är överens om det. Den föreslagna nya 
tomten har precis som intilliggande tomter nytta av möjligheten att större fordon kan vända på ett säkert sätt, och 
precis som de andra tomterna intill utan att alltför mycket av den egna tomten tas i anspråk. Den nuvarande fastig-
hetsägaren är informerad. Att utryckningsfordon har möjlighet att ta sig fram säkerställs i bygglovskedet.

I den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet beskrivs området Dingelsundet som helhet ha en lantlig karaktär 
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med höga kvaliteter för boende i västerläge nära Vänern. Det aktuella planområdet betecknas i FÖP:en som ett 
område för nya bostäder. Norra sidan av Burmavägen betecknas som ett område där befintlig bebyggelse ev kan kom-
pletteras. I riktlinjerna för markanvändning beskrivs att hagmarkerna kring Dingelsundets gård bör hållas öppna 
och det är önskvärt att betesdjur finns kvar i området för att behålla den lantliga karaktären. Det beskrivs även att 
områdets karaktär med bebyggelse på skogsklädd tomtmark är viktig, att tomtstorlek och hustyp ska anpassas så 
att befintlig natur och terräng kan bevaras i stor utsträckning. SBF arbetar efter utgångspunkterna i FÖP:en.  

I FÖP:en bedömdes att en grupp med ett antal bostäder (15-25) kan etableras i området med anslutning från 
Dingelsundsvägen. I riktlinjerna 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.
I planförslaget ges möjlighet till som mest 28 tomter i området för ny bebyggelse samt en komplettering kring Burma-
vägen med som mest fem tomter, samt en tomt i väster. Planbestämmelser anger att husens placering ska anpassas 
efter terrängen och markens nivåskillnad bevaras i största möjliga mån. Syftet med det är att få bebyggelse som så 
långt som möjligt är anpassad platsen. Minsta tomtstorlek har reglerats till 1000 m2 och naturmark har planlagts 
mellan bebyggelsegrupperna. Marklov för fällning av träd på naturmark har införts.

Fastighetsägare 5
Vi köpte huset pga. av det unika och lantliga läget, utanför tätbebyggt område. Den biologiska 
mångfalden, fågellivet och den orörda naturen är mycket viktig för oss. Genom kommunens egen 
vision ansåg vi att faran för att Dingelsundet skulle omvandlas till ett tätbebyggt område likt Za-
krisdal och Kartberget vara utom fara. Nuvarande detaljplaneringsförslag över Dingelsundet västra 
kommer att påverka landskapsbilden mycket negativt och områdets natur och kulturvärden riskeras. 
Det nya planförslaget förvandlar området till tätbebyggelse, vilket vi anser försämra livsvillkoren för 
både människor och djur som lever här nu. 
I Kommunens översiktsplan från 2014 kan man bl.a. läsa: 
• Att syftet inte är att skapa ett nytt bostadsområde, utan i huvudsak slå vakt om och utveckla 

den bebyggelse som finns i dag, hänsyn ska tas till den värdefulla landskapsbilden, att områdets 
naturvärden ska värnas om, mark och vattenområden som är viktiga för biologisk mångfald ska 
bevaras och att lantlig karaktär bevaras och där kulturhistoriska kvaliteter tas till vara 

• Området runt viken är mycket fågelrikt med bla Havsörn, Kärrhök, Falk, Ugglor och häckande 
sjöfågel. Vi anser att en fågelinventering bör genomföras för att bevara och skydda djurlivet 

• På ytan som ej ägs av kommunen saknas naturvårdsinventering, samt kulturmiljöinventering. 
Det anser vi bör genomföras. 

Vi har följande synpunkter: 
• Vi vill att tomten som planeras vid vårt hus tas bort. Avståndet mellan vår tomtgräns och före-

slagen tomt är för kort.
• Vi vill inte att dagvattnet från det planerade området leds ner till området bakom oss för att 

samlas upp i konstgjorda dammar; Information från möte på Stadsbyggnadsförvaltningen 
190903 

• Vi anser inte att vägen som leder till tomten uppfyller kraven som ställs gällande framkomlighet 
för utryckningsfordon. 

• Vi vill att en fågelinventering och Naturinventering genomförs

I detaljplanen daterad 190619 kan man läsa att strandskyddet i området är 100m. Detta ifrågasätter 
vi eftersom man i kommunens eget dokument Fördjupning av översiktsplanen för DINGELSUN-
DET OCH DELAR AV KNAPPSTAD kan läsa följande: Utmed Vänerstranden är strandskydd 
utvidgat till 300 meter. Dingelsundsådran omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. 
Vi grundar våra synpunkter på följande: 
Strandskyddet förbjuder att du försämrar för djur eller växter.
Två saker krävs för att vi ska kunna ge dig dispens:
• Det som ska göras försämrar varken växt-och djurlivet eller allmänhetens tillgång till platsen.
• Det finns särskilda skäl.



18

(LänstyreIsen.se)
Kommunen hänvisar till följande skäl för att få dispens:
2. Området är väl avskiljt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse eller 
annan exploatering. 
Vi anser inte att området är väl avskilt.
Miljöbalk (1998:808) Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:652 7 kap. Skydd av områden 15 § Inom ett 
strandskyddsområde får inte 
l. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anord-
ningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- el-
ler växtarter. Lag (2009:532).

Den tänka tomten ligger inom område med naturvärden; kommunens egen text
Delområde 2 - Lövskog
Beskrivning: Lövskog som domineras av ung till medelålders klibbal. Överståndare finns av björk 
och tall och underväxt av gran. En hel del död ved förekommer. 
Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till det lövdominerade trädskiktet och de 
äldre träden.
Väster om Dingelsundsberget (8) finns ett mindre område med gles medelålders lövskog med vissa 
naturvärden. (Fördjupning av översiktsplanen för DINGELSUNDET OCH DELAR AV KNAPP-
STAD s36””)

Vi anser att avståndet mellan vår tomt och den planerade tomten är för kort. 
Vi hänvisar till Begreppet: Hemfridzon: ”Privat zon”. Området runt en byggnad eller anläggning 
där ägaren upplever att hon bör få vara ifred, eller där besökaren upplever att hon tränger sig på.

Naturvårds och fågelinventering saknas. Vikten av att säkra den biologiska mångfaldens säkerhet 
och utveckling är mycket viktig för oss, Vi tar stöd i följande: 
2.3 Syftet med naturvärdesinventeringen är att enligt svensk standard identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att doku-
mentera och naturvärdes bedöma dessa. 
3 Metodik 
3.1 Naturvärdesinventering enligt svensk standard Skogsstyrelsens naturvärdesinventering sker en-
ligt en metodik som är fastställd av Swedish Standards Institute (SIS) och som beskrivs i - ”Natur-
värdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”, svensk standard SS 199000:2014. ”Teknisk rapport SIS-T R 19900 I” kompletterar 
standarden och fungerar som stöd vid genomförande av NVI. 
Naturvärdesinventeringen omfattar identifiering av geografiska områden av positiv betydelse för 
biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Följande moment ingår i naturvärdesin-
ventering på fältnivå:
• Förstudie med identifiering av potentiella naturvärdesobjekt och beskrivning av inventerings-

området
• Fältinventering, avgränsning och beskrivning av naturvärdesobjekt
• Bedömning av naturvärdesobjektens naturvärde i olika naturvärdesklasser 
• Fältinventering, identifiering, avgränsning och beskrivning av eventuella landskapsobjekt
• Rapportering
Naturvärdesinventeringen kombinerar en sammanställning av befintliga kunskapsunderlag med 
inventering i fält. Bedömningen av detta områdes naturvärden grundar sig till mindre del på tidigare 
kända uppgifter och främst på nya uppgifter från denna fältinventering. 

Framkomlighet för utryckningsfordon saknas: Den planerade tomten ligger på ett område som sak-
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nar vändplan. Vägen är smal och utan mötesplatser. Enligt plan och bygglagen säkerställer kraven 
på framkomlighet, vi grundar våra synpunkter på följande: 9§ En obebyggd tomt som ska bebyggas 
ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som med-
ger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 
lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse-, eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnads-
verk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt 
inte är orimligt och 
6. risken för olycksfall begränsas.

Kommentar: Till granskningen har förslaget ändrats. Bland annat har naturmarken utökats, den föreslås bli kom-
munal och marklov för fällning av träd har införts. 
I tidigt skede genomfördes en översiktlig naturinventering i hela planområdet av kommunekolog. I den översiktliga 
naturinventeringen bedömdes vissa delar av planområdet ha större värden och dessa delar inventerades sedan mera 
ingående av Skogsstyrelsen. Den norra delen av planområdet bedömdes i den översiktliga inventeringen inte ha några 
stora naturvärden och en djupare inventering av just naturvärden i den här delen har utifrån det inte bedömts motive-
rat. Men området kan ha andra värden, t.ex. frilufts-/rekreationsvärden, upplevelsevärden eller på andra sätt vara 
värdefull som ”närnatur” för boende i området. Den inventerade delen har i vissa delar (område 3) värden som är 
knutna till att området är blött. Dagvattnet planeras ledas hit innan det fortsätter vidare mot recipienten (Vänern).
Klarälvsdeltat på östra sidan Dingelsundet är ett Natura 2000-område, enligt fågeldirektivet. Inventering av fåglar 
har gjorts i de östra delarna av Dingelsundet som ligger nära de skyddade områdena och där det med anledning av 
närheten till de skyddade områdena funnits ett behov, men inte här. 
En kulturmiljöinventering genomfördes för hela Dingelsundet som ett underlag i samband med arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen.
Vändplanen i slutet på vägen ligger på fastigheten som tillhör Obos. Det finns inget känt servitut för vändplanen. 
Servitut/avtal kan skrivas om berörda parter är överens om det, den nuvarande fastighetsägaren är informerad. Att 
tomten i väster bebyggs och ordnas med framkomlighet för utryckningsfordon och andra krav på ett sätt som följer 
PBL säkerställs i bygglovskedet. Idag får befintliga tomter intill ordna lastning, lossning, parkering, utrymme för 
räddningsfordon etc. på egna tomten. 
Sedan den fördjupade översiktsplanen togs fram har länsstyrelsen gjort en översyn av det utvidgade strandskyddet och 
uppgifterna i föp:en är därför inte längre aktuella. 

Fastighetsägare 6
Sammanfattning krav. 
• För att skapa den lantliga känslan för både befintliga fastighetsägare och nya fastighetsägare 

krävs ett bibehållet skogsparti om minst 30 meter (Östra sidan av sista 150 m på Burmavägen). 
• Naturvärdesinventering på OBO.s markparti. 
• FÖP 15-25 hus krav att det hålls inom dessa nivåer, min -max. Står dessutom inom ramen för 

”viss förtätning” som håller sig inom begreppet. 
• Ingen tillgänglighet från Burmavägen till nytt område. 
• Inventering av djur, fåglar och insekter för att skydda och bevara artrikedom. 
• Skogsparti som finns i slutet av Burmavägen (före fastigheten 2:127) väster om vägen bibehålls, 

det finns en avsevärd risk att detta tas ned om inte det villkoras att det skall vara kvar. 
• Befintligt strandskydd och rätt till nyttjande av område enligt 1 kap. 6 paragrafen. 

Vi är inte emot utveckling av området Dingelsundet Västra, men det man kan göra är att ta lärdom 
av tidigare misstag som gjorts för andra områden, tex Kartberget. Där var det sagt att det skulle 
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sparas ett skogsområde mellan Björkås och nya Kartberget men från ena dagen till den andra hade 
vartenda träd tagits ner. Så sorgligt och så fult det blev. 
En naturvärdesinventering har gjorts på Karlstads kommuns mark men inte på Obos mark. Per-
sonen som har gjort inventeringen har gjort den bedömningen att område 3 i sin inventering bör 
lämnas orörd. Det området ligger bakom vårt hus en bit in i skogen. Marken framför område 3 ägs 
av Obos, det känns väl inte som en omöjlighet att det även där finns naturvärden. Därför kräver vi 
att det görs en naturvärdeinventering även på Obos mark. 
Vi accepterar inte att Obos Mark vill ha överavkastning genom att trycka in så många tomter som 
de bara kan utan att ta hänsyn till naturen runt omkring. När det börjar byggas tas det ingen hänsyn 
till naturen. Man måste tänka efter före. Det kan inte göras ogjort. All växtlighet tas ner för att göra 
det så smidigt som möjligt. Det kommer inte att finnas ett träd kvar i det området där det byggs. Vi 
har ju själva byggt för 10 år sedan. Först ska det röjas på själva tomten och eventuellt även sprängas 
för att sedan gjuta platta för hus och garage. Vi kommer att leva på en byggarbetsplats under lång 
tid trots att vi själva inte är involverade. Tomterna vi köpte var dyra. Enligt planerna skulle det byg-
gas dyra hus. Myresjöhus som står för kvalite och inte är ett dussinföretag borde vara rädda om sitt 
rykte och inte trycka in så många hus som möjligt. Ett förslag är att minska antal tomter för Obos 
och att de höjer priserna på resterande tomter. Vi, fastighetsägarna till 2:xxx, 2:xxx 2:xx bekostade 
själva vägen upp till vårt område. På grund av detta så tillåter vi ingen annan att nyttja den perma-
nent. Det är en grusväg och tål inte byggtrafik. 
Vi begär dessutom att det skogsparti som finns i slutet av Burmavägen väster om vägen bibehålls, 
det finns en avsevärd risk att detta tas ned om inte det villkoras att det skall vara kvar.
Vi begär att det ska vara en 30 meter bred korridor av skog mellan nya området och våra tomter, 
se bifogad bild (30 m befintligt skogsparti som avgränsar öster om Burmavägen). Dels på grund 
av eventuell sprängning som riskerar att påverka våra hus negativt, dels att det känns mer naturligt 
att på det viset avgränsa det nya och det gamla området och för att naturvärdena ska behållas. Det 
gynnar både det gamla och det nya området. Det blir mer trivsel i området och områdets karaktär 
bibehålls. I dessa skogsområden kan det rika djurliv som finns här bibehållas. Du kan njuta av att 
plötsligt se ett rådjur, ekorrar som bråkar eller hackspett och havsörn. Det är på grund av dessa na-
turvärden som vi flyttade och tog risken att bygga hus härute på Dingelsundet. Av denna anledning 
vill vi se att det görs en inventering djur, fåglar och insekter för att skydda och bevara artrikedom. 
Angående planerade tomter så begär vi att Tomt 1 och 2 på bifogad karta flyttas bakåt mot Dingel-
sundsvägen. Tomt nr 3 tas bort eller flyttas och Tomt nr 4 tas bort eller flyttas. Dessa åtgärder är ett 
minimumkrav för en acceptabel utbyggnad. Det finns idag plats till det enligt detaljplanen. Alla nya 
tomter nås genom den nya planerade vägen från Dingelsundsvägen. Alla nya tomter får vatten och 
avlopp från Dingelsundsvägen. 
Det skulle därmed också harmonisera med ambitioner och planer som gjorts i den Förberedande 
översiktsplanen avseende antal tomter 15 -25 för det nya området. Vi anser att man skall begränsa 
antalet hus som man sagt i FÖPEN till 15 -25 hus, om man inte följer dessa riktlinjer varför skall 
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man då överhuvud taget göra en? 
Angående strandskydd, när de sista tre fastigheterna fick sitt bygglov hävdes strandskyddet pga att 
en sjötomt med byggnadslov (rakt nedanför våra hus) ersattes av de tre nuvarande husen. Detta 
var ”unikt” för dessa tre hus. Eftersom det inte finns någon liknande lösning för det nya området 
ifrågasätter vi och hävdar också att dessa fastigheter inte kan bebyggas på grund av befintligt strand-
skydd. Vi hävdar också till rätten för de tre sista fastigheterna på Burmavägen till rätt att nyttja 
området mellan fastigheterna och vattnet enligt Jordabalken 1 kapitlet 6 paragrafen, på grund av 
konstruktionen för att erhålla byggrätten på fastigheterna.

Kommentar: Förslaget har ändrats till granskningen och naturmark har införts mellan fastigheten x och den nya 
tomtarken söderut. Förutom den införda naturmarken skiljs de även åt av Burmavägen, avståndet är cirka 15 
meter. Den nya fastigheten kommer inte att ha sin utfart mot Burmavägen, utan mot den nya gatan. Det befintliga 
bostadshuset på fastigheten x har en placering så att huset i första hand vänder sig mot Vänern, med plats för utevis-
telse osv., inte mot skogen söderut. All naturmark föreslås få kommunalt huvudmannaskap och en bestämmelse om 
att marklov för fällning av träd krävs. Till närmsta nya tomtmark på östra sidan om Burmavägen är det ett släpp 
på cirka 10 meter, Burmavägen skiljer av och en bit naturmark (som ingår i markområdet för ga:6). Den tomten 
får också anslutning mot den nya gatan, inte mot Burmavägen.

I tidigt skede genomfördes en översiktlig naturinventering i hela planområdet. Den översiktliga inventeringen beskriver 
att naturvärden finns i sänkan nedanför berget (område 3), där det är blött. Marken bakom fastigheten x ligger 
högre och det är bergigt. I den översiktliga naturinventeringen bedömdes vissa delar av planområdet ha större värden, 
och dessa delar inventerades sedan mera ingående av Skogsstyrelsen. Bakom fastigheten x bedömdes i den översiktliga 
inventeringen inte marken hysa några stora naturvärden.

Klarälvsdeltat på östra sidan Dingelsundet är ett Natura 2000-område, enligt fågeldirektivet. Inventering av fåglar 
har gjorts i de östra delarna av Dingelsundet som ligger nära de skyddade områdena och där det med anledning av 
närheten till de skyddade områdena funnits ett behov, men inte här. Stora delar av planområdet bevarar mark som 
just naturmark och det är även ett av planens syften, så att livsmiljöer och förhållandena för djurlivet ska kunna 
vara fortsatt goda inom hela Dingelsundsområdet.

I FÖP:en bedömdes att en grupp med cirka 15-25 bostäder kan etableras i området med anslutning från Ding-
elsundsvägen. Det står inte att 15 är optimalt eller att 25 skulle innebära negativ påverkan, utan antalet är en 
ungefärlig bedömning att utgå ifrån i fortsatt planering. Förutom dessa bostäder anger FÖP:en att en viss förtätning 
av bebyggelsen vid Burmavägen kan vara lämplig. 

I riktlinjerna beskrevs även att exploateringen av nya bostäder på privat och/eller kommunägd mark ska bidra till 
nödvändig utbyggnad av infrastruktur som föranletts av exploateringen. Samrådsförslaget kunde maximalt utnytt-
jat innebära 29 tomter i området med anslutning till Dingelsundsvägen, vilket är fyra fler än i FÖP:en. Utöver 
det föreslogs 5 ytterligare tomter med anslutning till Burmavägen respektive en från infarten på udden sydväst om 
planområdet, som förtätning av befintlig bebyggelse. Till granskningen har det möjliga antalet tomter med anslutning 
mot Dingelsundsvägen minskats till 28. Ingen av dessa har anslutning mot Burmavägen. En översiktsplan är inte 
juridiskt bindande och som det även beskrivits i FÖP:en så görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intres-
sen, samt mellan olika enskilda intressen, i detaljplaneskedet. 

Endast tre av de föreslagna tomterna ligger inom strandskydd. Särskilda skäl enligt MB 7 kap finns för upphä-
vande, de avskiljs från stranden av befintlig bebyggelse. Naturmarken i området utgör allmän plats och är tillgänglig 
för alla, vilket också är syftet med strandskyddet.

Fastighetsägare 5 och 6 (igen) samt fastighetsägare 7  
Vi anser att nuvarande detaljplaneringsförslag över Dingelsundet riskerar att påverka stads- och 
landskapsbilden mycket negativt. Området har stora natur- och kulturvärden och intresset av att 
bibehålla en god helhetsverkan och en estetiskt tilltalande utformning av eventuell bebyggelse i 
området anser vi vara av största vikt. Vi anser inte att kommunens förslag för bostadsetablering 
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uppfyller dessa krav. 
Kommunen skriver själva i fördjupning av översiktsplan att: ”Syftet med utvecklingen av området 
inte är att skapa ett nytt bostadsområde, utan att i huvudsak slå vakt om och utveckla den bebyg-
gelse som finns idag.” Vi kan inte se hur 34 tomter varav några ska avvaras till förskola, lekytor, 
samt nya vägar, cykelvägar och gångstråk inte ska förvandla området till ett nytt bostadsområde. 
Den tänkta detaljplanen förvandlar området från lantligt till tätbebyggt område likt Zakrisdal och 
Kartberget, det motsätter vi oss. Vi har köpt våra fastigheter på grund av det lantliga läget och dess 
naturvärden. Vi anser att den tänkta planeringen även kommer att innebära en betydande minsk-
ning av marknadsvärdet på våra fastigheter. 
Vi anser att den tänkta detaljplanen har en allt för tät tomtstruktur, för att det ska vara möjligt att 
bevara områdets karaktär. Vi vill ha en grönyta på minst 30 m mellan våra hus och ev nybyggnation. 
Burmavägen är en grusväg som inte tål ytterligare påfrestningar. Den har stora brister redan nu, 
den är smal och med få mötesplatser. Byggtrafik är inte tänkbart. Fastigheterna 2:127, 2:128, 2:45 
bekostade själva vägen upp till vårt område. På grund av detta så tillåter vi ingen annan att nyttja 
den permanent. Redan i dagsläget ställer byggnationer till stora problem för oss som bor i slutet av 
vägen i form av sämre framkomlighet. 
Vi vill att alla nya tomter nås genom den nya planerade vägen från Dingelsundsvägen och att alla 
nya tomter får vatten och avlopp från Dingelsundsvägen. Den främsta anledningen till att vi bor på 
Dingelsundet är områdets natur och djurliv. God natur- och kulturmiljö är av stort intresse för oss 
och vi värnar om den biologiska mångfald som finns i området.
Inför den fortsatta planeringen av Dingelsundet hänvisar vi även till Riksintresse Norra Skärgården 
och tar stöd i följande kriterier:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild
• omväxling
• särprägel
• området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
Vi tar även stöd i följande åtgärder för att bibehålla områdets värden:
• Fortsatt skydd och tillträdesförbud vid känsliga naturmiljöer
• Samverkan vad gäller exploateringsgrad och koncentration av störande verksamheter bör efter-

strävas
• Orörda områden bör inte exploateras eller iordningställas för friluftslivet
• Åtgärder som motverkar igenväxningen av stränder och skär som på grund av Vänerns vatten-

reglering riskerar att förändra miljön
• Större besöksströmmar och eventuell utveckling bör kanaliseras till utvalda punkter för att 

minimera ett alltför högt slitage på naturen i skärgården
De unika miljöerna hyser omkring 270 hotade och sällsynta arter som är knutna till sjöns närhet. 
Det handlar främst om fåglar, fiskar, insekter och växter. Några arter har utpekats som ansvarsarter 
för Vänern då en stor del av den regionala eller nationella populationen förekommer vid sjön. Vi 
anser att det tänkta förslaget är ett hot mot den biologiska mångfald och artrikedom som finns i 
området. 
Strandskydd 
Utmed Vänerstranden är strandskyddet utvidgat till 300 meter. 
I samband med planläggning, när det gällande detaljplan ersätts med ny, återinträder strandskyddet. 
Frågan om upphävande av strandskydd ska därför alltid behandlas i nya planer inom strandskyddets 
avgränsning. ”Strandskyddet är idag upphävt inom området, men frågan om strandskydd behandlas 
igen i samband med att ny detaljplan prövas. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområdena, samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växt-
livet. Strandskyddet gäller normalt sett 100 meter från strandlinjen men är i det här fallet utökat till 
300 meter.” (Detaljplan södra Dingelsundet)
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I detaljplan för Västra Dinglesundet står det: Strandskydd på 100 meter från strandlinjen finns.
Vi ifrågasätter om det stämmer och hänvisar till ovanstående. Är strandskyddet 300 meter behöver 
flera av de tänkta tomterna placeras om eller tas bort.
Miljöbalk (1998:808) Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:652 7 kap. Skydd av områden 15 § 
Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anord-
ningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- el-
ler växtarter. Lag (2009:532).
Ny kulturmiljöutredning 
Området har stora kulturhistoriska värden, enligt den Kulturmiljöutredning som genomfördes 
2009. Inom utredningsområdet påträffades flera objekt av kulturhistoriskt värde och objekten bör 
ses som en helhet, då det samlade värdet av lämningarna är av stor betydelse för områdets kultur-
historia. Vi anser att en ny kulturmiljöutredning, samt en arkeologisk utredning bör genomföras för 
att säkerhetsställa att inga betydande lämningar skadas. 
”Vattenområdena inom planområdet kan enligt länsstyrelsen innehålla maritima forn- eller kultur-
lämningar. Särskild arkeologisk utredning (enl 2 kap 11§ KML) kan krävas i samband med detaljpla-
nering eller andra större arbetsföretag i området. (Kulturmiljöutredning Dingelsundet) 
Nyckelbiotop 
I det aktuella området finns en nyckelbiotop vilket indikerar höga naturvärden som bör värnas. Vi 
anser därför att en byggnation i detta område ej är lämplig.
Geoteknisk utredning saknas i området
Vi motsätter oss följande tomtplaceringar (4 stycken, de närmast Dingelsundet 2:45, 2:126 och 
2:127)
• För att behålla luftighet i området och inte bygga för tätt har en bestämmelse om en minsta fast-
ighetstorlek på 800 respektive 1000 kvm införts (d1 och d2). Med större tomtstorlekar finns större 
förutsättningar för att naturmark och topografi ska kunna bevaras på tomten.
• En bestämmelse om att husens placering ska anpassas efter terrängen och att markens naturliga 
nivåskillnader så långt som möjligt ska bevaras finns med och en bestämmelse om att andelen 
hårdgjord yta inte får överstiga 10 % av fastighetens yta. Syftet är att så långt som möjligt försöka 
få en anpassning till de naturliga förutsättningarna på tomten och att så långt som möjligt undvika 
sprängning och större schakter. Planeringen som föreslås har för tät tomtstruktur för att uppfylla 
ovanstående.
• Två tomter föreslås också i ett läge invid Burmavägen, med angöring via den, samt en tomt i 
anslutning till Burmavägen där den slutar. En tomt föreslås också längst i väster med infart via den 
befintliga vägen där. Dessa tomter föreslås tas upp i respektive vägs vägförening. Accepteras ej, 
inom strandskydd

Bilaga till yttrandet
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• En översiktlig naturinventering har gjorts över hela planområdet och där en del bedömdes ha 
naturvärden vilka sedan har inventerats mer ingående av Skogsstyrelsen (2017-01-14). Gäller inte 
OBOS mark, där den största etableringen planeras. Accepteras ej
Strandskyddet föreslås upphävas inom ett par mindre delar av där användningen är bostadsmark. 
Som särskilt skäl för upphävande hänvisas till miljöbalken 7 kap 18 c§, 2. Accepteras ej 18 g§ I fråga 
om strandskydd som har upphävts för ett område 2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna 
ersätts med en ny detaljplan. Lag (2010:902). 
Strandskyddet förbjuder att du försämrar för djur eller växter 
Två saker krävs för att vi ska kunna ge dig dispens:
• Det som ska göras försämrar varken växt- och djurlivet eller allmänhetens tillgång till platsen.
• Det finns särskilda skäl.
(LänstyreIsen.se)
Kommunen hänvisar till följande skäl för att få dispens: 
2. Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse eller 
annan exploatering
Vi anser inte att området är väl avskilt.

Kommentar: SBF delar åsikten om att de natur- och kulturvärden som finns är viktiga att värna, och att en god 
helhetsverkan, en estetiskt tilltalande miljö samt biologisk mångfald är viktigt. SBF delar dock inte uppfattningen 
att planförslaget inte uppfyller det.

Till granskningen har planförslget ändrats. Naturmarken har utökats så att avståndet mellan de nya och befintliga 
fastigheterna blir större. Naturmarken föreslås kommunalt huvudmannaskap och för att säkra skogspartiet inom 
naturmarken har en bestämmelse om lovplikt för fällning av träd införts. Alla nya tomter i den större gruppen med 
28 hus (de inom det område som föreslagits för ny bebyggelse i föp:en)  kommer att nås och få va-anslutning via 
Dingelsundsvägen. 

Ny bebyggelse planeras i området, men den upplevda lantliga karaktären som finns inom Dingelsundet behöver 
inte försvinna helt. Olika planbestämmelser finns med som anger till exemepl att husens placering ska anpassas till 
terrängen och att de naturliga nivåskillnaderna ska bevaras i största möjliga mån eller att husen ska ha träfasader 
och färger som harmonierar med naturlandskapet. Utöver det sparas stora delar av planområdet som naturmark. 
Utanför planområdet finns också fortsatt obebyggda markområden, hästhagar och skog. SBF arbetar inte med eko-
nomiska frågor på det sättet, men att tomter och hus i områden där det byggs mera hus skulle tappa i värde är inget 
SBF hört talas om eller känner till sedan tidigare.

Planområdet omfattar inte något vattenområde, det finns därför inget behov av en arkeologisk utredning för maritima 
forn- eller kulturlämningar.

Den nyckelbiotop som finns ligger inom område betecknat NATUR på plankartan. Området har beskrivits i inven-
teringen 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. 

Geoteknisk utredning finns för de delar av området där marken består av lera. I de delar av området där det är berg 
i dagen har det inte bedömts vara något behov av geoteknisk utredning i det här skedet.

Strandskyddet i området är 100 meter. Efter arbetet med FÖP:en har länsstyrelsen gjort en översyn av det utökade 
strandskyddet i Värmland, uppgifterna i FÖP:en är inte längre aktuella.

Fastighetsägare 8 fråga + yttrande
Jag har en fråga ang. planbestämmelserna. När högsta antal våningar har angetts med en I, kan det 
då byggas ett tvåvåninghus? För under beteckningen e2 står det som slutmening alternativt 110 m2 
för huvudbyggnad i två våningar. Vad gäller?

Kommentar: Det är bara möjligt att bygga i en våning där det står I. 
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Yttrande: Dingelsundet 2:38 har varit i vår ägo sedan 1964. De första 40 åren som fritidshus och 
sedan 2007 är det vår permanentbostad. Så det här har varit vår hemvist i tre generationer. Men på 
senare tid har allt förändrats med stora exploateringar och ökad trafik. Så kom FÖP:en 2014 med 
tydlig inriktning på att Dingelsundet skall bevara sin karaktär av lantlig miljö och varsam bostadsex-
ploatering. 
När det nu finns tre nya förslag till detaljplaner, med sammanlagt ca. 80 nya bostäder måste fler 
naturområden med befintlig skog finnas kvar (ex.vis öster om vår fastighet) för miljön, människorna 
och inte minst de djur som lever och har sin hemvist på Dingelsundet. Djuren mutas nu bryskt bort 
från sina mångåriga revir. Idag har vi bl.a. älg, rådjur, räv, vessla, hare, hackspettar av olika slag, spill-
kråkor, gröngölingar, gråhäger, tranor, storlom, skrakar, skäggdopping, sothöns, knipor, rördrom, 
havsörn, fiskgjuse, blå kärrhök och andra rovfåglar, paddor och ödlor.
Vårt krav är: 
• Att de två föreslagna tomterna öster om vår fastighet helt tas bort och naturmark med befintlig 

skog bildas och på det viset få en lunga för ovanstående djurliv.
En annan aspekt för att slopa dessa tomter är att det blir en betydande värdesänkning för oss med 
två tomter alldeles i vår tomtgräns.
Vi anser att det förslag om 15-25 hus, som FÖP:en föreslog för västra Dingelsundet, skall följas. Då 
kan en del skogsmark finnas kvar mellan de befintliga fastigheterna och de nya. Viktigt ur flera syn-
vinklar, bl.a för ljuddämpning från Skoghallsvägen och ur luftkvalitetssynpunkt samt för oss boende 
att kunna ströva i.
Varsam bostadsexploatering kan knappast 34 hus, planerat som i stadsmiljö, räknas som. Boende på 
Dingelsundet har flyttat till området för den lantliga miljön, tystnaden, djurlivet och strövområdenas 
skull. Många av oss har flyttat från villaområden i stadsmiljö för just detta. För att våra barn ska få 
växa upp i natur på nära håll och för att lära sig respektera och vara varsamma om natur och vilda 
djur. Något som stadsbarn idag inte lär sig något alls om.

Kommentar: Till granskningen har planförslget ändrats, bland annat har naturmarken inom planområet utökats. 
I FÖP:en bedömdes att en grupp med cirka 15-25 bostäder kan etableras i området med anslutning från Dingel-
sundsvägen. Förutom dessa bostäder anger FÖP:en att en viss förtätning av bebyggelsen vid Burmavägen kan vara 
lämplig. Antalet är en ungefärlig bedömning att utgå ifrån i fortsatt planering. Planförslaget möjliggör för 28 tomter 
med anslutning från Dingelsundsvägen och ytterligare fem vid Burmavägen.

Området planeras att bebyggas, men den upplevda lantliga karaktären som finns på Dingelsundet kommer inte 
automatiskt att försvinna. Husen och vägen som byggs blir nya, men behöver inte bli en stadsmiljö för det. Planbe-
stämmelser finns som reglerar exploateringen, t.ex. storlek på husen och husens utformning, bland annat ska husen 
ha träfasader och färger som harmonierar med naturlandskapet. Tomter med enplanshus kan som mest bebyggas upp 
till 22%, tomter med tvåvåningshus med som mest 17%. Ett sånt exempel har isåfall den minsta möjliga tomtstorle-
ken och utnyttjat byggrätten maximalt. En planbestämmelse finns med som anger att husens placering ska anpassas 
terrängen och att de naturliga nivåskillnaderna ska bevaras i största möjliga mån. Utöver det sparas stora delar av 
planområdet som naturmark, för att livsmiljöerna för djur i området ska vara fortsatt goda. Utanför planområdet 
finns också fortsatt obebyggda markområden, hästhagar och skog. SBF arbetar inte med ekonomiska frågor på det 
sättet, men att tomter och hus i områden där det byggs mera hus skulle tappa i värde är inget SBF hört talas om 
eller känner till sedan tidigare.

Fastighetsägare 9
Har synpunkter på Dagvattenutredning, Dingelsundet Västra, uppdragsnummer 10273863, daterad 
2019-06-11 Enligt rubricerad utredning kap 4.7 Rening konstateras att det är ” troligt att viss ökning 
av föroreningsbelastningen från dagvatten kommer att ske”. Man konstaterar vidare att det är ”en 
fördel att skapa trög avrinning och fördröjning innan utlopp mot recipient (Vänern).” Om detta är 
vi eniga. 
Dock anser vi att föreliggande förslag inte helt följer dessa riktlinjer. Enligt planen indelas exploate-
ringsområdet i 6 områden (A-F) där A och B utgör de största arealerna (4,5 res 2 ha). Man föreslår 
att fördröjning sker i öppna dammar 200 + 300 m2 och vidare förslås en ny direkt utloppsledning 
över fastigheterna 2:94 och 2:49, som mynnar direkt i en grund vik av recipienten. Detta är en tvek-
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sam lösning om kravet på trög avrinning och fördröjning ska tillgodoses även vid höga flöden. Vi 
motsätter oss denna lösning:
1. De föreslagna fördröjningsdammarna kommer att bli utmärkta kläckningsplatser för översväm-
ningsmyggor såvitt inte återkommande kemisk bekämpning skulle ske - med möjliga negativa ef-
fekter på närboende och recipient.
2. Den föreslagna direkta utloppsledningen från 6-7 ha med ny bebyggelse ska anläggas på enskilda 
fastigheter och mynna inom privat tomtmark. Utloppsledningen får direkt negativa effekter för vår 
närmiljö och även för recipienten, eftersom kravet på trög avrinning och fördröjning för ”chans till 
infiltration, sedimentation och rening av dagvattnet (Kap 4.6 s 16) inte tillgodoses.

Vi föreslår istället att:
1. Avrinning av dagvattnet från område A och delar av B avleds mot det öppna dike som finns 
österut. Detta dike avvattnar redan idag delar av område A. Diket leder vidare ut mot Knappstads-
vikens våtmarker där alla krav på trög avrinning och fördröjning naturligt kan ske innan vattnet 
slutligen når recipienten via Dingelsundsådran. Man slipper härmed också ledningsdragning över 
privat mark och negativ miljöpåverkan på enskilda fastigheter.
2. Att de föreslagna fördröjningsdammarna inte anläggs. Ovanstående lösning med avrinning öst-
erut torde onödiggöra dessa dammar eftersom fördröjning då sker naturligt i våtmarken.

Kommentar: Synpunkterna kring dagvattenhanteringen, dvs regn- och smältvatten, förmedlas vidare till va-enheten, 
teknik- och fastighetsförvaltningen. Om fördröjningsmagasinet ska förorsaka översvämningsmygg beror på hur det 
byggs och kan undvikas, om utloppet sitter i botten på magasinet töms det efter ett antal timmar men är utloppet en 
bit upp så blir det vatten stående. Avrinningen sker idag västerut via dike på Dingelsundet 2:49 och avsikten med 
fördröjningen är att undvika problem vid höga flöden. Syftet med dagvattenutredningen är att visa på hur en hållbar 
dagvattenlösning kan ordnas för området.  

Privatperson / arrendator (sj)
”FÖPen” anger tydligt en intention att behålla områdets lantliga karaktär däribland fortsatt häst-
hållning i viss omfattning ingår. Hästhållningen sker i regi av Dingelsundet 2:21 genom uthyrning 
av stallplatser och tillhandahållandet av nödvändiga hagar för hästarnas utevistelse. För att skapa 
förutsättningar för hästhållning måste biltrafiken inte bli överstor och bör begränsas så långt möjligt 
i anslutning till stallet och hagar. Redan idag är biltrafiken mot Burmavägen och mot andra bosätt-
ningar omfattande och med klara inslag av vårdslös framförande av fordon hastighetsmässigt. Det 
har i mer eller mindre klara ordalag slagit fast att trafiken till Västra planområdet skall inte ledas via 
Burmavägen utan via vägen ner mot älvmynningen. Mot bakgrund i ovanstående önskas följande 
invändningar i det presenterade planförslaget framföras:
Tre av de planerade tomterna med tillfartsväg via Burmavägen slopas av biltrafikshänsyn för att 
undvika ökad trafikomfattning och av hästhållningshänsyn.
Tre tomter är planerade i direkt anslutning till hästhagarna närmast vägen mot älvmynningen slopas. 
Av erfarenhet kommer den olägenhet med djurhållning i direkt anslutning till bebyggelse förr el-
ler senare att innebära olägenheter och krav på inskränkningar. Det vore därför redan från början 
rekommendabelt att slopa dessa tre tomter och undvika framtida problem. 
Totalt innebär detta att planen reduceras med sex tomter och blir totalt 28 men överstiger de från 
början sagda 25 med tre tomter.

Kommentar: Synpunkterna noteras. Hänsyn har tagits till möjligheten till bete närmast naturbetesmarken, mellan 
tomterna finns ett hänsynsavstånd med naturmark och med växtlighet mellan tomtmark och häge minskar risken för 
spridning av allergener. Vårdslöst framförande av fordon är inte något bra, men det regleras inte med detaljplan utan 
med de lagar och bestämmelser som finns vad gäller trafiken, bilkörning och framförande av olika typer av fordon.
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Privatperson 2
Inför samråd om Dingelsundet Västra menar jag att området är tidigare betraktat som varande öp-
pet landskap det yrkar jag på att det ska vara även fortsättningsvis. Dessutom kommer djurlivet att 
beröras. Här har vistats älgko med två kalvar, ett antal rådjur och harar. Dessutom har det vid ett 
antal tillfällen besökts av kungsfiskare.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Klarälvsdeltat på östra sidan Dingelsundet är ett Natura 2000-område, fågel-
direktivet. I www.artportalen.se finns ett par uppgifter om att kungsfiskare synts till där.

Privatperson 3
Bra med breddning av vägen. Vore även fint med ett övergångsställe till busstation och promenad-
stråk på andra sidan vägen!
Kommentar: Synpunkten noteras, frågan behandlas närmare i planprojekt för Dingelsundvägen.

Privatperson 4
Ang planerad tomt vid koord. 6579876.677, 410707.663 (SWEREF99 TM).
Önskan om att lövträd i anslutning till sydvästlig tomtgräns - och i möjligaste mån; på tomt - beva-
ras. Jfr Dingelsundet Naturvårdsinventering (RM130465) / objekt N2.
Kommentar: Lövträden som växer inom område betecknat NATUR kommer så långt som möjligt att sparas. 
Tomtmarken är inte planerad ända ut till vägkanten utan mark har sparats för dike och slänter och så långt som 
möjligt kan lövträd som växer även där vara kvar.

Privatperson 5
Det blir väldigt lite skog och äng kvar i området. Kan man minska på antalet tomter? De sju tom-
terna längst ut kommer väldigt nära vägen som trafikeras både av boende på land och av öbor, vore 
det inte trevligare för boende med en större remsa natur mellan vägen och tomterna. Ta bort dessa 
sju tomter? Bra med gång/cykelvägar där det finns natur mellan tomterna. Lägg gärna in mer mel-
lanrum mellan tomterna.
Kommentar: Mellan körbanan och de nya tomterna har mark sparats, cirka 9,5 meter för slänt och dike. Natur-
mark och en del mellanrum som ger möjlighet att röra sig mellan tomter i området finns med i planförslaget.

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 
den 17 mars 2020 av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren.
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