
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Planprogram för Alsters Gräsås och Skål, 

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
Planprogram för Alsters Gräsås och Skål upprättas enligt plan- och bygglagen 5 kap. där samråd, 
enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 20 maj och den 26 juni 2020, samt för en 
begränsad samrådskrets (med anledning av missat samrådsutskick) mellan den 10 mars till och med 
den 24 mars 2021. Förslag till planprogram skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser 
samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Boende och hyresgäster i närområdet har 
också tagit del av planförslaget. Planprogrammet har även funnits tillgängligt för allmänheten i Sam-
hällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

Den 3 juni 2020 bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till ett digitalt samrådsmöte med anledning 
av planförslaget. Syftet med mötet var att ge möjlighet för intresserade att ställa frågor och lämna 
synpunkter. Minnesanteckningar från samrådsmötet bifogas i samrådsredogörelsen, bilaga 2.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Samtliga yttranden från boende inom/i anslutning/innehavare av rättigheter
inom planområdet, vissa sammanfattade, bifogas i bilaga 1. Det har inkommit 12 olika yttranden 
från boende i området, varav ett yttrande är underskrivet av 14 fastighetsägare .

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
Planprogrammet har bearbetats inför godkännande. Inkomna synpunkter har resulterat i: 

I programhandlingen 
- Förtydligande om att programmet pekar ut områden för bebyggelse som ska utredas vidare i de-
taljplan. Detta för att vara tydlig med att programmet visar möjliga bebyggelseområden samt viktiga 
planeringsförutsättningar att förhålla sig till. Utredningar i detaljplaneskedet kommer att visa mer 
kring var det inom de utpekade bebyggelseområdena är lämpligt med bostäder samt placering och 
utformning av dessa. Synpunkter som inkommit i programskedet följer med genom hela processen 
och i detaljplan ges ytterligare möjlighet till insyn och yttranden, då ett mer detaljerat förslag finns.  
- Avstyckningar av befintliga fastigheter som bedömts som lämpliga har möjliggjorts enligt planpro-
grammet. Dessa ska utredas vidare i detaljplan. Byggnation enligt detaljplan är inte tvingande utan 



ger en möjlighet till utveckling som är upp till ägare av berörd fastighet. 
- Programområdetsgränsen har justerats och minskat söderut, avgränsning går i befintlig stig. 
- Avvägning av att det kan vara lämpligt att utreda 10-20 enbostadshus inom det större bebyggelse-
området i kommande detaljplanearbete. 
- Befintlig bebyggelsestruktur har lagts till som en viktig parameter att förhålla sig till i fortsatt de-
taljplaneläggning inom skogsområdet. 
- Enbostadshus på jordbruksmark enligt Jordbruksverkets inventering har tagits bort då det inte 
bedömts som lämpligt att bebygga dessa områden. 
- Justering av texten att all ny bebyggelse ska invänta kommunalt vatten- och avlopp, till att 
bebyggelse som möjliggörs inom skogsområdet ska avvakta kommunalt vatten- och avlopp. Inom 
område som i programmet pekas ut som lämpligt att utreda för avstyckning/byggnation på 
obebyggda fastigheter tas i detaljplan ställning till om någon/några fastigheter kan byggas ut innan 
kommunalt vatten-och avlopp. Fortsatt handläggning sker genom detaljplan.  
- Beskrivning av påverkan på biotoper, s.8, s.22
- Beskrivning av bebyggelsestruktur, s.11
- Beskrivning och påverkan av väg, s.13, s.18, s.22 
- Beskrivning av vatten- och avlopp, s.6, s.14, s.21, s.23
- Beskrivning av utredningsbehov av:  
 - förekomst av fridlysta och invasiva arter inom detaljplaneområdet
 - påverkan i form av lukt och spridning av allergener 
 - påverkan på ytvatten, geotekniska- och hydrologiska förhållanden
 - fornlämningar inom detaljplaneområdet 
 - höga naturvärden för anpassning av placering av kompletterande enbostadshus i samband  
   med förhandsbesked/bygglov 

Utredningar/PM
Revidering av översiktlig naturinventering
Framtagande av PM Bedömning av korsning lokalgata/riksväg 63

Synpunkter att ta vidare till detaljplaneskedet 
Flertalet synpunkter från sakägare kvarstår, dessa handlar om vägens nuvarande status samt hur den 
klarar en framtida bebyggelseutveckling i området. Placering av mötesplats för den smalare delen av 
den öst-västliga vägen utreds vidare i kommande detaljplanearbete. 

Flertalet synpunkter handlar om programområdets karaktär och att bebyggelse inte ska föreslås 
inom skogsområdet i planområdets sydvästra del. Anpassning till befintlig karaktär, anslutningsvägar 
till nya bostäder, samt anpassning till befintlig bebyggelse utreds vidare i kommande detaljplanear-
bete. 

Utredning av påverkan på ytvatten, geotekniska- och hydrologiska förhållanden utreds vidare i 
detaljplaneskedet. 

Avfallshantering, förekomst av fridlysta och invasiva arter inom detaljplaneområdet samt påverkan i 
form av lukt och spridning av allergener samt utredningsbehov av eventuella fornlämningar utreds 
vidare. 
 

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



3

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Karlstads El- och stadsnät AB
Har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar:
Noteras.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunen möjliggör för ny bebyggelse och 
framförallt småhusbebyggelse inom kommunen. Kultur- och fritidsnämnden anser att ytor för 
spontan lek och idrott ska planeras in i ett tidigt skede av planprocessen. 

Kommentar:
Noteras

Miljönämnden
Alla delar av samhället, både i städer och på landsbygden, behöver utveckla och förhålla sig till lös-
ningar som hjälper till att nå klimatmålen. Alla nya stadsdelar och exploateringsområden inom kom-
munen bör ha samma fokus och höga ambitionsnivå för hållbarhetsfrågor som planprogrammet för 
Jakobsberg. Även de övergripande målen i kommunens strategiska plan, att ”Karlstad ska vara en 
fossilfri och klimatsmart kommun” och “Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kom-
munikationer” bör vara vägledande i alla planarbeten.

Exempel på hållbarhetsaspekter för ny bebyggelse på landsbygden kan vara energieffektiva hus 
(passivhus), miljövänligt material (trähus) och för energifrågan kan man lyfta in taklösningar som 
ger bra förutsättningar för solcellsanvändning. Broschyren Hållbart byggande innehåller fler tips 
och idéer. 

Kommentar:
Noteras

Region Värmland
Övergripande
Region Värmland har tagit del av planförslaget till 20-talet nya enbostadshus inom Alsters Gräsås.

Närmaste befintliga hållplats är Gräsås, i det närmaste nybyggd, utmed riksväg 63, inom cirka 100-
200 meters avstånd från planområdesgränsen. Hållplatserna är så kallade fickhållplatser med god 
belysning och tillgänglighetsanpassning. Väderskydd finns i båda riktningar. Hållplatserna förbinds 
via planfri korsning för gång och cykel, den så kallade Klarälvsbanan. Vägsträckan har mittsepare-
ring (1+2 väg) med en tillåten hastighet av 100 km/h. Hållplatsen trafikeras av linjerna 300 och 400 
med 60 min trafik till Karlstad, Molkom, Filipstad samt Hagfors.

Påverkan
Tillgänglig kollektivtrafik utmed riksväg 63 har god kapacitet. Några ytterligare kollektivtrafikåt-
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gärder utmed riksväg 63 avseende tillgängligheten med anledning av planförslaget, bedöms inte 
aktuella i nuläget. 

Konsekvenser på kort sikt
Genom att bygga gc-förbindelse med Klarälvsbanan kan man skapa en trygg och säker förbindelse 
inom rimligt avstånd med hållplatsen i Gräsås. 

Konsekvenser på lång sikt
En trafikomläggning av linje 401 i framtiden har diskuterats. Tanken är att 401 skulle kunna fort-
sätta utmed riksväg 63 in mot Karlstad centrum via bytespunkten Rud. Syftet är att 401 tillsammans 
med linje 300 och 400 då kan skapa 30 minuters trafik mellan Karlstad och Molkom med en kopp-
ling till BRT-stråket i Rud. En sådan förändring ställer dock krav på andra kollektivtrafiklösningar 
utmed Edsgatevägen.

Kommentar:
Noteras. 

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Ärendet
Rubricerat planprogram, upprättat enligt 5 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) den 29 
april 2020, har översänts för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Försla-
get till program har behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom 
Länsstyrelsen vid planberedning den 4 juni 2020.

Syftet med programmet är att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom 
programområdet.

Tidigare ställningstagande
I kommunens översiktsplan från 2012 pekas området Gräsås – Skål – Lindrågen – Ulvsby ut som 
ett område där planutredning bör ske.

I kommunens VA-plan, som är ett tillägg till Översiktsplanen, pekas området Alsters-Gräsås ut som 
ett område som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Detta som en förutsättning för ytterligare 
bostadsbebyggelse i området.

Området är idag inte detaljplanelagt.

Länsstyrelsen gör bedömningen att planprogrammet och dess intentioner ligger i linje med ställ-
ningstagande i ÖP och VA-plan.

Länsstyrelsens roll
I programskedet avser Länsstyrelsen att:
- tillhandahålla eventuellt nytt planeringsunderlag
- påtala om det behövs ytterligare utredningar samt förtydliga vad sådana utredningar bör innehålla
- upplysa om genomförandet av efterföljande detaljplaner kan medföra krav på tillstånd enligt an-
nan lagstiftning
- granska behovsbedömningen och ge råd kring huruvida planering enligt programmet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan
- ge kommunen en samlad bedömning om programmets genomförbarhet och peka på vilka frågor 
som särskilt bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet
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Behov av ytterligare utredningar
Buller och farligt gods
Då programområdet gränsar till riksväg 63 bör bullerfrågan och frågan om farligt gods utredas inför 
kommande detaljplanering i området.

Djurhållning
Då det förekommer djurhållning inom programområdet bör nya bostäder placeras så att påverkan i 
form av lukt och spridning av allergener minimeras. Lokaliseringen av nya bostadstomter i efterföl-
jande detaljplanearbete bör ta detta i beaktande.

Jordbruksmark
I programförslaget finns nya bostadstomter på idag blocklagd jordbruksmark. Eftersom marken 
därför är att betrakta som brukningsvärd bör en lokaliseringsutredning kopplad till ianspråktagande 
av jordbruksmark göras.

Avfallshantering
I programhandlingen saknas en beskrivning av avfallshanteringen med möjlighet till källsortering 
och återbruk inom programområdet.

Naturvärden
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen undersökt naturvärden översiktligt och också i hög grad 
anpassat föreslagen utveckling i området efter detta. En del av planprogrammet sträcker sig dock 
utanför inventeringsområdet väster om område 15.

Vidare nämns att det finns biotopskyddade områden inom programområdet men det saknas en när-
mare beskrivning av var dessa finns och om de eventuellt påverkas av planerade åtgärder i området.

I programhandlingen noteras att området är av vikt för spridningssamband utifrån ett antal orga-
nismgrupper varav flera är fridlysta t ex groddjur och fåglar. Kommunen bör därför lägga vikt vid 
bibehållande av den gröna infrastrukturen i området i kommande planering.

Inför den kommande detaljplaneringen behöver kommunen lyfta in utredningar om förekomst av 
fridlysta och invasiva arter i området.

För de delar där kommunen planerar bebyggelse eller annan exploatering och den översiktliga 
naturvärdesinventeringen visat på naturvärden bör en mer detaljerad inventering genomföras för att 
ytterligare utreda möjligheten att anpassa en eventuell exploatering till platsens förutsättningar.
Om inte sådana utredningar görs, för de enskilda tomter som kommunen avser att hantera som 
enskilda bygglovsärenden, är Länsstyrelsens bedömning att en exploatering är en sådan väsentlig 
förändring av naturmiljön som omfattas av krav på samråd enligt 12 kap § 6 miljöbalken.

Tillstånd enligt annan lagstiftning 
Såvitt Länsstyrelsen förstår är det planerat att området ska anslutas till det kommunala VA-nätet 
och vill därför påminna om att en sådan förläggning omfattas av krav på samråd enligt 12 kap 6 § 
Miljöbalken.

Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar slutsatsen i behovsbedömningen att en utveckling enligt vad som framgår av 
planprogrammet inte innebär en betydande miljöpåverkan och att därför en miljökonsekvensbe-
skrivning ej behöver upprättas.
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Länsstyrelsens samlade bedömning
Programhandlingen är väl bearbetad och ger en tydlig bild av kommunens tankar och ambitioner 
med utvecklingen av området. Programområdet består av två bebyggelsegrupper, Skål i norr och 
Alsters-Gräsås i söder. Den tänkta utvecklingen med ny bebyggelse är främst tänkt att ske i söder i 
och omkring Alsters-Gräsås. I Skål föreslås ingen nybebyggelse men däremot poängteras områdets 
kulturhistoriska värde med en tydlig bybildning utmed den nord-sydliga landsvägen och flera väl 
bevarade bebyggelsemiljöer.

Länsstyrelsen vill därför rekommendera kommunen att ta fram områdesbestämmelser för Skål. 
Områdesbestämmelser ger en möjlighet att med bestämmelser om utformning bevara en värdefull 
miljö men också ge riktlinjer för hur den varsamt ska kunna utvecklas.

Kommentar:
Behov av ytterligare utredningar 
Buller och farligt gods 
Bebyggelseområde som föreslås detaljplaneläggas är beläget cirka 400 meter från riksväg 63. Slutligt ställningsta-
gande om behov av riskutredning och bullerutredning görs inom ramen för detaljplaneprocessen. 

Djurhållning
I planprogrammet, sida 21, har text om att påverkan på föreslaget bebyggelse i form av lukt och spridning av allerge-
ner bör studeras och minimeras i detaljplaneskedet.

Jordbruksmark
Föreslagna enbostadshus på blocklagd jordbruksmark har inför planprogrammets godkännande tagits bort. 

Avfallshantering 
Text om avfallshantering har lagts till programhandlingen, sida 18. 

Naturvärden 
Översiktlig naturvärdesinventering har inför planprogrammets godkännande utökats och omfattar hela bebyggelseom-
rådet. 

Förtydligande om utredningsbehov av förekomst av fridlysta och invasiva arter inom detaljplaneområdet har lagts till 
planprogrammet, s.21.

Förtydligande av att förekomst av eventuella biotoper inte finns inom föreslagen bebyggelse enligt planprogrammet har 
lagts till i planprogrammet, sida 8 samt 22. 

Text om utredningsbehov av detaljerad naturvärdesinventering vid fortsatt planläggning för den fastighet som enligt 
översiktlig naturvärdesbedömning omfattas av höga naturvärden har lagts till planprogrammet, s.21.  

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat underlag som avser kartlägga de övergripande förutsättning-
arna för kommande detaljplanläggning/lovgivning för framförallt ny bebyggelse. Ärendet berör 
riksväg 63 där Trafikverket är väghållare. Riksväg 63 utgör riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. Längs aktuellt avsnitt upp-
går ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till knappt 7000 fordon varav knappt 10 % utgör tung trafik (mätår 
2019). Hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Vägen har bärighetsklass 4.
Buller
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För bostadsbyggnader gäller förordning SFS 2015:216 om trafikbuller och i samband med detalj-
planläggning och bygglovgivning är kommunen skyldig att ta hänsyn till trafikbuller. Trafikverket 
ställer därför krav på att kommunen/fastighetsägaren tar fram en bullerutredning/bullerberäkning 
som underlag för bedömning. Trafikverket bedömer att för de flesta delar inom planprogrammet 
kan bullernivåer klaras under riktvärdena. De delar som ligger närmast riksväg 63 kan möjligen ris-
kera att få bullernivåer som ligger nära riktvärdena varför det då behöver klarläggas i en bullerutred-
ning/beräkning innan lov kan lämnas. Detta såvida det inte är uppenbart att kraven innehålls (dvs 
mer än 5 dBA under riktvärden).

Risker
Riksväg 63 är utpekad som primär rekommenderad transportled för farligt gods vilket innebär att 
en bedömning bör göras av riskbilden utifrån vägens perspektiv. Hänsyn till farligt gods ska beaktas 
vid exploatering enligt de rekommendationer som berörd länsstyrelse anger för väg. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder inte är godtagbara eller ska placeras 
inom vårt vägområde. Närmaste bebyggelse planeras på ett avstånd om 200 meter vilket klart över-
stiger rekommenderade avstånd för bostäder. Trafikverket har därför inget att erinra och hänvisar i 
övrigt till Länsstyrelsens bedömning.

Dagvatten
Programunderlaget redovisar att dagvatten leds till vägdike öster om planområdet (riksväg 63) för 
att därifrån ta sig vidare till recipient. Genomförandet av kommande detaljplaner och lovgivningar 
får inte medföra att mer dagvatten riskerar att ledas till avvattningssystem för riksväg 63, vilket vid 
extremregn skulle kunna medföra översvämning eller påverkan av underbyggnaden i den statliga 
anläggningen.

Anslutning till allmän väg
Området tillgängliggörs via anslutning till/från riksväg 63. Trafikverket har nyligen byggt ut vägen 
med mötesfrihet och den har nu en hastighetsbegränsning på 100 km/h. För att svänga in till pro-
gramområdet (Gräsås resp Skål) för trafik från söder finns vänstersvängfält i höjd med Gräsås. Från 
norr finns dock inte detta och högersväng görs där vägen har ett körfält för genomgående trafik. 
Detta kan vid ökade trafikmängder också öka trafiksäkerhetsrisken. Vägen är nyligen ombyggd var-
för det är högst tveksamt med ytterligare ombyggnation. Frågan bör belysas ytterligare.

Kommentar:
Buller
Efter samrådet har planförslaget reviderats och närmsta byggnad som möjliggörs enligt planprogrammet är belägen 
cirka 400 meter från riksväg 63. Med hänsyn till trafikmängd och hastighet på riksväg 63, bör ekvivalent ljudnivå 
om 60 dBA klaras cirka 400 meter från vägmitt, enligt Boverkets beräkningsmodell i publikationen ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken”.

Dagvatten
Dagvattenutredning ska tas fram i detaljplaneskedet. Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig frågan i kommande 
planarbete för det sammanhängande bebyggelseområdet inom planprogrammet. 

Anslutning till allmän väg
Inför planprogrammets godkännande har ett PM har tagits fram för att utreda det kommande trafikflödet i anslut-
ningen till riksväg 63 från anslutningsvägen till Alsters Gräsås. Bedömningen är att vänstersvängfältets magasin är 
tillräckligt rymligt, att den aktuella korsningen inte behöver kompletteras med högersvängfält från norr samt sikten 
kan bedömas som tillfredställande. 
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Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Övergripande synpunkter
Ett genomförande av bebyggelsen förutsätter allmän VA-försörjning och dess dimensionering ser 
förvaltningen att även nämnda område studeras med inriktning bostadsbebyggelse i gränslandet 
mellan stad och landsbygd.

En långsiktighet i markanvändningsplaneringen är utöver VA förstås också viktig för annan dimen-
sionering av allmän infrastruktur (gator, GC-vägar, parker) och inte minst offentlig service.
Teknik- och fastighetsförvaltningen vill se mer bebyggelse utifrån de kostnader som uppstår när det 
ställs krav på allmän infrastruktur i området.

Ett sätt att nyttja infrastrukturen är att planlägga ett större område för att möjliggöra betydligt mer 
bebyggelse än de 20-talet hus som planprogrammet anger. Det finns en risk att kommande plan-
läggningen inom ramen för förslaget till program begränsar möjligheterna till en fortsatt utveckling 
bland annat inom kommunens markreserv söderut mot Höja golfbana. Området ligger i den norra 
riktningen för Karlstads utveckling och en långsiktig bebyggelseutveckling måste utgå från nuva-
rande kunskaps och marknadsläge och inte heller nödvändigtvis begränsas av riksväg 63.

Synpunkter på detaljer i programmet
I området finns delar med kulturhistoriska värden men även delar där en viss förtätning kan ske 
utan stor påverkan. Det bör utredas om inte antalet småhus kan utökas inom själva programområ-
det och inte begränsas till 20-talet när marken ändå ianspråktas.

I samrådsförslaget har hänsyn tagits till den översiktliga naturvärdesinventering som gjorts samt de 
kulturmiljöer som finns i området. I skogsområdet finns blötare partier som eventuellt kan behöva 
ledas bort vid exploatering, vid detaljplanearbetet kan man se över det för att inte påverka omkring-
liggande natur negativt.

Det är relativt lite bebyggelse, förslaget innebär fortsatt enskilt huvudmannaskap och en samfällig-
het/vägförening som väghållare, det är nära till Klarälvsbanan och det finns hållplatser vid 63:an.
Vid fortsatt exploatering där Klarälvsbanan föreslås användas såsom en traditionell gång-och cykel-
väg kan behovet av belysning på Klarälvsbanan öka. Belysning norrut skulle vara en stor investering 
som även påverkar landskapsbilden, särskilt där Klarälvsbanan går över öppna fält. Viss försiktighet 
kring hur man säger att Klarälvsbanan kan fungera som ”vanlig” belyst gång- och cykelväg bör hål-
las.

Alsters Gräsås är ett VA-utbyggnadsområde vilket innebär att kommunen behöver ordna allmänt 
vatten och avlopp till befintlig bebyggelse inom planprogrammets södra del. Karaktärområde a visar 
det område som bedömts vara i behov av förändrad VA-struktur utifrån dagens VA-förhållanden.
Inom område b vid Skål föreslås ingen ny bebyggelse med hänsyn till kulturvärden.

Ny bebyggelse som förslås i planprogrammet förutsätter kommunalt vatten och avlopp. Genom 
föreslagen förtätning, som även sker inom område a kan kostnadstäckningen för VA-utbyggnaden 
öka. Förvaltningen har nyligen fått ett bygglov med fem hushåll på remiss strax öster om Skål. Sker 
en förtätning med så många hushåll strax utanför planprogramsgränsen finns risk att den samlade 
bebyggelsen (där krav ställs på VA) behöver utökas och innefatta ett mycket större område än där 
behov finns idag. Förvaltningen anser att planprogrammets gräns behöver utvidgas och även inne-
fatta området som är aktuellt för bygglov.
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Kommentar:
Övergripande synpunkter
I gällande översiktsplan finns inte utpekade planer på bostadsbebyggelse söder om planområdet. Planprogrammet 
omöjliggör inte en sådan utveckling utan har utgått från nuvarande förutsättningar inom och i planprogrammets när-
het.

Bebyggelseutveckling enligt planprogrammet föranleder inte krav på allmän infrastruktur utöver kommunalt vatten- 
och avlopp.  

Synpunkter på detaljer i planprogrammet
Dagvatten-, geotekniska samt hydrologiska förhållande ska utredas ytterligare i detaljplaneskedet. 

En avvägning av lämpligt bebyggelseområde/enskilda fastigheter för byggnation och avstyckningar som ska utredas 
vidare i detaljplan har gjorts utifrån natur-, landskaps- och kulturvärden samt anpassning till befintlig bebyggelse-
struktur. I detaljplan ska markens lämplighet utredas vidare samt leda till förslag på placering och utformning av 
bebyggelse samt tillfartsvägar. I programmet föreslås ett antal parametrar som är viktiga att förhålla sig till i kom-
mande detaljplanearbete. Planområdets avgränsning har inför godkännande justerats och minskat söderut.  

Det bygglov som hänvisas till har fått avslag med hänsyn till landskapsbilden samt va-situationen. Stadsbyggandsför-
valtningens bedömning är att programområdet inte ska utökas norrut. 

Yttranden från övriga 
Värmlands museum 
Värmlands Museum har gått igenom planprogrammet och har inga stora invändningar mot de före-
slagna åtgärderna. Det finns dock ett par saker vi vill nämna:

De lösfynd av yxor som återfunnits inom och strax utanför planområdet indikerar att det kan finnas
förhistoriska boplatser i området. 

Värmlands museum är tveksamma till förtätningen av enstaka villor längs den gamla vägsträck-
ningen i nordsydlig riktning. Visserligen är den nordliga delen undantagen från byggnation, men 
vägens struktur med de gamla gårdarnas placering är en mycket viktig del av områdets karaktär och 
ju tätade bebyggelsen blir längs vägen, desto mer svårtolkad kommer den troligen att bli.

Värmlands museum funderar också på om den svårtydda beteckningen Ij på häradsekonomiska kar-
tan som nämns i kommunens ”PM avseende kulturmiljö i samband ……” eventuellt är ett svårtytt 
G för gård?

Kommentar:
Övergripande utredningsbehov gällande eventuella förhistoriska boplatser/fornlämningar tas ställning till i samband 
med detaljplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att de obebyggda fastigheterna som pekas ut som lämpliga för 
enbostadshus längs vägsträckningen i nordsydlig riktning fortsatt är lämpliga för bebyggelse med enbostadshus.

Programhandlingens text om kulturmiljö har kompletterats med skrivning att det som tolkats som Ij eventuellt kan 
vara ett G för gård.   
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Gräsås Vägsamfällighet
Den enskilda vägen är inte gjord för att klara mer trafik än vad den tar idag. Idag nyttjar runt 17 
hushåll samt 2 bönder vägen. Med de 20 planerade villorna så blir det alltså en fördubbling av trafik. 
Det medför dels en ökad belastning av vägen men också mer trafik. 

I dagsläget finns det inga mötesplatser utmed vägsträckan. Skulle det bli en fördubbling av trafik där 
så är mötesplatser, alternativt en breddning av vägen ett måste. Vägen kommer heller inte klara av 
byggtrafik, vilket sliter otroligt mycket på en grusad enskild väg.

Om planprogrammet går igenom är Gräsås Vägsamfällighet inte intresserade av att driva vägsam-
fälligheten vidare, utan anser att kommunen då får ta över ansvaret för samtliga vägsträckor. Vi vet 
sedan tidigare att kommunen inte är så intresserade av det, men de kommer i så fall få ansvar för 
skötseln.

Om det blir en fördubbling av antalet villor så kommer mycket av den genuina naturkänslan att 
försvinna och därför tror vi inte att området kommer bli lika attraktivt att bo i. En så pass stor ny-
byggnation tror vi därför kommer leda till att det mer känns som ett villaområde och då faller lite av 
era anledningar till att göra detta till ett ostört naturområde. Med tanke på exploateringen i närom-
rådet, som Stockfallet och Karlstad Golfklubb så är denna skog och naturområde extra värdefull att 
bevara.

Avfarten vid 63:an är idag snäv och framförallt norrifrån där det inte finns någon avfartsfil kan 
detta leda till trafikproblem. En liten bit söderut, vid avfarten till Björby, har det däremot byggts en 
spansk kurva som är betydligt mer anpassad för mer trafik, varvid det borde passa bättre att exploa-
tera detta område.

Kommentar:
Vägen bedöms vara i godtagbart skick och inte innebära någon säkerhetsrisk. Första sträckan fram till korsningen 
mot Skål är bredare än den fortsatta sträckan, där det kan finnas behov av mötesficka/or. Någon breddning av 
vägen bedöms inte vara aktuell. Placering av mötesfickor studeras närmare i detaljplaneskedet och bedöms kunna ske 
på kommunal mark. 

Sammantaget bedöms trafikmängden vara liten och ökningen acceptabel. Den utbyggnad som är aktuell i denna plan 
föranleder inga behov av förändringar för ansvarsförhållanden för vägen. 

Kommunen sköter första vägsträckan fram till korsningen enligt Trafikverkets krav på standard av enskilda vägar 
med statligt driftsbidrag. Pågående eller kommande planläggning omöjliggör inte den möjligheten för den sträckan som 
idag inte innehar statligt driftsbidrag. 

Ett PM har tagits fram för att utreda det kommande trafikflödet i anslutningen till väg 63 från anslutningsvägen till 
Alsters Gräsås. Bedömningen är att vänstersvängfältets magasin är tillräckligt rymligt, att den aktuella korsningen 
inte behöver kompletteras med högersvängfält från norr samt sikten kan bedömas som tillfredställande. 

I gällande översiktsplan (2012) finns inte skogsområdet mellan Höja och Alsters Gräsås utpekat för bebyggelse. En 
ny översiktsplan är under framtagande, där kommunen utreder strategier för bland annat utbyggnad.  

Boende inom/i anslutning/innehavare av rättigheter inom planområde
Det har inkommit 12 yttranden från sakägare inom planområdet, varav en namnlista underskriven 
av 14 fastighetsägare. Synpunkterna sammanfattas nedan. 
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Anpassning till befintlig karaktär/bygg inte här
Samtliga yttranden motsätter sig föreslagen exploatering med hänsyn till områdets lantliga karaktär, 
där vissa hänvisar till områdets småskalighet och kulturmiljö. 
I yttranden framkommer synpunkter på att föreslagen exploatering i skogsområdet är en ökning 
med alldeles för många hus, att förslaget skulle skapa en villaområdeskaraktär och att detta skulle 
förändra och försämra den befintliga miljön. I yttrandena framkommer att denna typ av bebyggelse 
inte passar i en lantlig miljö och att den nuvarande landsbygdskaraktären ger Alsters Gräsås sitt 
värde. 

I de lantliga värdena beskrivs en unik gemenskap där de boende hjälps åt. Värden som nämns är 
utöver detta lugnet, miljön, skogen, åkrarna och hela den lantliga miljön. Ostörda, tysta miljöer med 
åkrar och ängar samt ett rikt djur- och växtliv i närheten av Karlstad.  

Vidare påpekas också att denna utveckling kan påverka bebyggelsemiljön i Skål negativt.

I yttrande hänvisas till kommunens översiktsplan (2012) om att tomter i en lantlig miljö bör vara 
minst 2500 kvadratmeter.
I yttranden påpekas att det i området som i planprogrammet pekas ut som karaktärsområde a finns 
34 hushåll. Att öka antalet hushåll med 24 innebär en ökning med dryga 70% och att denna ökning 
är oacceptabel. 

I yttrande anses behovet av att bygga bostäder inom Karlstad kommun kunna tillgodoses genom 
att annan mark tas i anspråk inom kommunen. Alternativt förslag till område för bebyggelse, via 
andra infartsvägar som exempelvis vid golfbanevägen eller vid spanska kurvan föreslås. Skrivanden 
bedömer att dessa platser inte skulle påverka närboende i samma grad som planprogrammet.

Kommentar: 
Den 17 maj 2017 § 11 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta ett planarbete inom vilket alternativa 
VA- (vatten- och avlopp) lösningar skulle utredas. Den 14 mars 2018 § 17 beslutade stadsbyggnadsnämnden att 
planarbetet bör startas med ett planprogram för Alsters Gräsås. I kommunens översiktsplan (godkänd av kom-
munfullmäktige 2012) pekas bland annat Alsters Gräsås ut som tätortsnära landsbygd med närhet till skolor, 
arbetsplatser och service, där bebyggelsetrycket är relativt hårt. För flera av dessa områden krävs därför övergripande 
planmässiga utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle kunna tillkomma. 

Med utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp öppnas möjligheter upp för fler bostäder inom Alsters Gräsås. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser fortsatt att planområdet är ett bra område för fler bostäder och att det är positivt 
om fler kan få möjlighet att bo i det här läget. I bedömningen av var ny tillkommande bebyggelse kan utredas vidare 
i detaljplan har avvägningar gjorts för att fortsatt ha kvar de kvaliteter som finns i området idag, samtidigt som det 
ska fungera för fler boende. Planprogrammet har anpassats efter naturvärden, landskapsvärden (naturliga släpp 
mellan bebyggelsen, utblickar över jordbruksmarken) och åkermark. Dessa parametrar beskrivs även som viktiga att 
fortsatt ta med i den kommande planeringen i området.

Planförslaget innebär en begränsad utveckling av fler bostäder inom området i stort och det innebär en framtida 
utveckling som fortsatt ligger i en lantlig miljö med fortsatt åkerbruk, skogsbruk och djurhållning i närheten.

Revidering efter samråd
Förtydligande om att programmet pekar ut områden för bebyggelse som ska utredas vidare i detaljplan har gjorts. 
Detta för att vara tydlig med att programmet visar möjliga bebyggelseområden samt viktiga planeringsförutsättningar 
att förhålla sig till. Utredningar i detaljplaneskedet kommer att visa mer kring var det inom bebyggelseområdet är 
lämpligt med bostäder samt placering och utformning av dessa. Synpunkter som inkommit i programskedet följer med 
genom hela processen och i detaljplan ges möjlighet till insyn och yttranden, då ett mer detaljerat förslag finns.  

I programmet har en beskrivning av stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av den befintliga karaktären lagts till 
på sida 11, denna är gjord utifrån framtaget PM om kulturmiljö, bebyggelsen- och vägarnas placering samt natur- 
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och landskapsvärden. ”Alsters Gräsås (karaktärsområde a, se karta 4) utgörs av friliggande enbostadshus, som 
ligger relativt tätt, längs med väg samt två stickvägar. Mellan grupper av bebyggelse finns släpp med utblickar över 
jordbrukslandskapet samt sparad natur. Bebyggelsen varierar i ålder och karaktär. Fastigheternas storlek inom 
karaktärsområde a varierar kraftigt och en stor del av den senare bebyggelsen utgörs av fastigheter om 1500-2000 
kvadratmeter.”
 
Ett planprogram visar en riktning och är inte en juridiskt bindande handling. Nästa steg är att ta fram detaljplan, 
att ta fram en detaljplan görs enligt en lagstadgad process där sakägare får lämna synpunkter på detaljplanen under 
samråd och granskning. De sakägare som lämnat synpunkter har rätt att överklaga detaljplanen. 

Förslagets påverkan på befintlig bebyggelse
Yttranden om att föreslagen bebyggelse enligt planförslagets illustrationsplan påverkar befintlig be-
byggelse genom att fordon lyser in i befintliga byggnaders fönster, ny bebyggelse hamnar mitt emot 
befintliga hus vilken innebär att naturen framför huset försvinner, med mera.

Kommentar: 
Ett detaljplanearbete kan, som i detta fall, starta med ett planprogram för att i ett tidigt skede reda ut de övergri-
pande förutsättningar. Ett planprogram visar en riktning i stora drag och är inte en juridiskt bindande handling. 
Illustrationsplanen visar enbart en möjlig utveckling och har därför plockats bort från planhandlingarna. 

Inför godkännande har förtydligande om att de områden som pekas ut ska utredas vidare i detaljplan, och att det 
i den processen görs ytterligare ställningstaganden om markens lämplighet utifrån framtagna utredningar. Utifrån 
dessa tas även planförslag innehållande placering och utformning av bebyggelsen fram. Att ta fram en detaljplan görs 
enligt en lagstadgad process där sakägare får lämna synpunkter på detaljplanen under samråd och granskning. De 
sakägare som lämnat synpunkter har rätt att överklaga detaljplanen.

Vägens skick 
Många av de inkomna yttrandena handlar om de befintliga vägarnas skick. De enskilda vägarna 
utgör vägsamfällighet och del av vägen innehar statligt driftsbidrag. I yttrandena framkommer att 
vägen inte bedöms klara ytterligare trafikbelastning med anledning av dess skick, siktförhållanden 
och bredd. På delar av sträckan kan bilar inte mötas utan att ta i anspråk fastighetsmark, så som 
garageuppfarter. 

Vägen leder vidare till Björkmyren (daglig verksamhet) och används idag av gående, cyklister, bilar, 
lantbruksmaskiner och hästar.  

I yttranden bedöms att en breddning av vägen skulle medföra tvångsinlösen av fastighetsmark.

Det framkommer också en oro att en eventuell asfaltsbeläggning och gatubelysning skulle fördärva 
områdets karaktär. 

I närområdet bedrivs skogs- och jordbruk som är beroende av framkomlighet med stora entrepre-
nadmaskiner på den öst-västliga vägsträckan. Förseningar med anledning av att vägen spärras tidvis 
i samband med byggnation kan medföra stora kostnader för lantbrukare. Redan idag är trafikbelast-
ningen sådan att framkomlighetsproblem föreligger. 

Det finns ett antal gårdar med hästverksamhet i området, tidigare tränades travhästar med vagn 
vilket upphört beroende på dagens trafiksituation. 

Kommentar: 
Skrivelse om bedömning av vägens skick har förtydligats i planprogrammet, sida 13, 18, 22.  
Inför planprogrammets godkännande har vägens beskaffenhet studerats vidare av trafikplanerare. Vägen bedöms 
vara i godtagbart skick och inte innebära någon säkerhetsrisk. Första sträckan fram till korsningen mot Skål är 
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bredare än den fortsatta sträckan i öst-västlig riktning, där det kan finnas behov av mötesficka/or. Någon bredd-
ning bedöms inte vara aktuell och asfaltering inte nödvändig. Placering av mötesfickor studeras närmare i detaljpla-
neskede, men det bedöms finnas plats för detta på kommunal mark. 

Ytterligare bebyggelse inom programområdet innebär en ökning av trafiken på delar av vägen. Utifrån de bebyg-
gelseområden som pekas ut bedöms ökningen sammantaget innebära att trafikmängden är begränsad och ökningen 
acceptabel. Den utbyggnad som är aktuell i denna plan föranleder inga behov av förändringar för ansvarsförhållanden 
för vägen. Förslaget påverkar inte befintligt statligt driftsbidrag och inte heller möjligheten till framtida bidrag för den 
sträcka som inte innehar det idag.  
Vägen nyttjas idag även för cykel, ridning, promenader och för att ta sig till Björkmyren (daglig verksamhet) och 
lantbruksmaskiner. Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor. 

Bebyggelse på jordbruksmark
I samrådsförslaget möjliggörs två tomter på jordbruksmark. Skrivanden framhåller att jordbruks-
mark är en ändlig resurs som ska bevaras för framtida behov och att det enligt miljöbalken, 3 kap. 4 
§ MB ska finnas väsentliga samhällsintressen om sådan mark ska kunna få tas i anspråk för bostads-
bebyggande. Skrivanden anser att marken ska undantas från exploatering. 

Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen har inför planprogrammets godkännande valt att ta bort föreslagna enbostadshus på vad 
som enligt Jordbruksverket pekas ut som jordbruksmark. 

Anslutning till väg 63
Yttranden gällande anslutning till området via riksväg 63 har inkommit. I yttrandena hävdas att det 
redan idag är en säkerhetsrisk ur trafiksynpunkt att det saknas en avfart in till Alsters Gräsås nor-
rifrån. Anledningar som anges är att  fordon som ska svänga in till Alsters Gräsås stoppar flödet för 
bakomliggande trafik vilket föranleder risk för krock samt att uppbromsning är dåligt ur miljösyn-
punkt. 

Skrivanden bedömer att planförslaget innebär att vägen behöver byggas om för att säkerställa en 
säker avfart och att det inte finns utrymme för ett sådant bygge utan att ta privata fastigheters mark 
i anspråk. En gång- och cykelväg är anlagd från grusvägen bort till Klarälvsbanan, vilken är nödvän-
dig för att tryggt kunna ta sig till busshållplatserna samt till Klarälvsbanan och därmed också säkert 
kunna passera över riksväg 63 istället för att korsa den. Precis bredvid gång- och cykelvägen finns 
en kraftledningsstolpe och väster om kraftledningsstolpen finns privat mark. Skulle en säker avfart 
anläggas behöver gång- och cykelvägen dras om, kraftledningsstolpen flyttas och del av den privata 
marken tvångsinlösas.

Kommentar: 
Ett PM har tagits fram för att utreda det kommande trafikflödet i anslutningen till riksväg 63 från anslutningsvä-
gen till Alsters Gräsås och Skål. Bedömningen är att vänstersvängfältets magasin är tillräckligt rymligt för nuva-
rande och tillkommande bebyggelse, att den aktuella korsningen inte behöver kompletteras med högersvängfält från 
norr samt sikten kan bedömas som tillfredställande. 

Skogsområdet söder om planområdet 
Flera yttranden gällande skogens betydelse för rekreation och friluftsliv har inkommit. I yttran-
dena påpekas att kommunen borde se i ett vidare perspektiv vad gäller omvandlandet av rekreativ, 
värdefull skog till bostadsområden. I yttrandet hänvisas till närliggande pågående bostadsprojekt vid 
Stockfallet/Edsgatan samt Höja och att skogen mellan Höja golfbana och Alsters Gräsås i framti-
den kommer att vara extra betydelsefull för framtida rekreation och friluftsliv. Aktuellt skogsområde 
innehåller naturstigar som används flitigt av vandrare, ryttare, joggare, cyklister samt brukshund-
klubbens medlemmar. Skrivanden uppmanar att spara hela skogsområdet mellan vägen till Höja 
golfbana och norrut fram till Alsters Gräsås och undanhålla det från framtida exploatering.
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Kommentar: 
I gällande översiktsplan (2012) finns inte skogsområdet mellan Höja och Alsters Gräsås utpekat för bebyggelse. En 
ny översiktsplan är under framtagande, där kommunen utreder strategier för bland annat utbyggnad.  

I programförslaget förhåller sig föreslaget bebyggelseområde till befintlig större stig inom skogsområdet inom Alsters 
Gräsås. I detaljplaneskedet säkerställs placering av ny bebyggelse och i planprogrammet har en viktig princip för 
placering av tillkommande bebyggelse angetts vara bland annat tillgängligheten till rekreationsområdet söder om 
föreslagen bebyggelse. Denna fråga utreds och säkerställs vidare i detaljplan.   

Bebyggelsetryck
I flera yttranden framkommer synpunkter på att det inte råder ett bebyggelsetryck eller efterfrågan 
på bostäder inom programområdet.

Kommentar: 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om godkännande av översiktsplan från 2012. I översiktsplanen pekas områ-
den för tätortsnära landsbygd med närhet till skolor, arbetsplatser och service där bebyggelsetrycket är relativt hårt. 
Där ingår bland annat Alsters Gräsås ingår. För flera av dessa områden krävs därför övergripande planmässiga 
utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle kunna tillkomma. 

Av förarbetena bakom nuvarande 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att flera faktorer kan ha 
betydelse vid avgörande av bebyggelsetryckets styrka. Behovet av att hushålla med mark, samordna fysiska förhållan-
den och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligast 
sker genom detaljplaneläggning. I detta fall görs denna sammanvägning i planprogrammet. I annat fall kan bebyg-
gelsetryck finnas dokumenterat genom att intresset för att få bygga i området tagit sig uttryck i förfrågningar hos 
byggnadsnämnden, lämnade bygglov eller avslagna ansökningar (se prop. 1985/86:1 s. 555 f.).

Sedan år 2000 år har 11 enbostadshus byggts ut i Alsters Gräsås (sedan tidigare fanns 23). Sedan 2015 har 
fem formella ansökningar om förhandsbesked inkommit till kommunen, dessa omfattar obebyggda fastigheter inom 
planområdet.

Avvakta ny bebyggelse innan kommunalt VA 
Yttrande om skrivelsen i samrådshandlingen att all ny bebyggelse ska invänta kommunalt vatten- 
och avlopp har inkommit. Skrivanden framhåller att den återkommande texten i planprogrammet 
om att det ska finnas hinder för att tillåta enstaka nya hus innan kommunalt VA finns på plats bör 
strykas. Det saknas källhänvisning till påståenden om att brunnar skall sina och miljöproblem med 
enskilda avlopp. VA-plan 2014 beskriver att enstaka kompletteringar mycket väl kan vara lämpliga så 
länge man har en god lösning på enskilt VA. Främst på fastigheten xxx med sin stora yta och enskil-
da läge, går det utmärkt att anlägga enskilt VA helt utan risk för befintliga anläggningar. Expertisens 
text från SGU i Normbrunn 16 avseende säkerhetsavstånd mellan borrade brunnar bör och skall 
ligga till grund för bedömningar. Minireningsverk med utlopp i säker och lämplig recipient går att 
säkerställa och släpper ut ”badvatten av god kvalitet”. Påståendet att det krävs omfattande geohy-
drologiska undersökningar av hela området för att släppa fram enstaka kompletterande bebyggelse 
är direkt felaktigt och strider mot tillgängliga fakta. Även här har man misslyckats att ta hänsyn till 
förhållandet mellan allmänna och enskilda intressen. Att ”låsa” en befintlig avstyckning i ca 10 år 
där ägare vill bygga med så svaga och felaktiga argument är inte hållbart i högre instans.

Kommentar: 
Kommunen har i framtagande av VA-planen bedömt att området har behov av förändrad VA-struktur, och att all-
mänt VA ska byggas ut till området. Områdena som är med i VA-utbyggnadsplanen ligger i prioriteringsordning.

Inför framtagande av VA-planen gjordes en nulägesanalys över samlad bebyggelse i Karlstads kommun. Den är en 
del i rapporten VA-översikt i Karlstads kommun. VA-översiktens nulägesanalys över Alsters Gräsås visar att det 
finns enskilt vatten där minst ett prov är otjänligt, parameter som kan härröras till avloppspåverkan. Avloppstatu-
sen visar att det finns 25-50% okända avlopp. Miljökvalitetsnormer (MKN) övergödning visar rött, vilket innebär 
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att området ligger inom avrinningsområde som inte klarar god status med avseende på övergödning. Området omfat-
tas av vattenmyndighetens åtgärdsprogram om att minska övergödningen till 2021.

I VA-planen gjordes ytterligare bedömningar över den samlade bebyggelsen som resulterade i att området bedömdes 
till ett område med behov av förändrad va-struktur.

Bedömningen grundar sig på en prioriteringsmodell mellan samhällsfaktor, miljöfaktor och hälsofaktor. Samhälls-
faktorn representerar bebyggelsetrycket, miljöfaktorn närhet till känslig recipient och hälsofaktorn en bedömning av 
sannolikheten för att det finns en påverkan på befintliga dricksvattentäkter från befintliga avloppslösningar. Häl-
sofaktorn bedöms vara måttlig med motiveringen att det handlar om tät bebyggelse som delvis ligger i nivå ovanför 
varandra på genomsläpplig mark (morän och sand).

I planprogrammet har texten att all ny bebyggelse ska invänta kommunalt vatten- och avlopp justerats till att 
bebyggelse inom skogsområdet ska avvakta kommunalt vatten- och avlopp. Inom område som i programmet pekas ut 
som lämpligt att utreda för avstyckning/byggnation på obebyggda fastigheter tas i detaljplan ställning till om någon/
några fastigheter kan byggas ut innan kommunalt vatten-och avlopp.  

Namnet Gräsås
Gårdsnamnen Gräsås avser den gräsbevuxna ås på vilken idag fastigheterna Gräsås 1:2 och 1:39 är 
uppförda. Med tiden har begreppet tagit ny innebörd på slingriga vägar men, kommunens tilltänkta 
villaområde har aldrig tillhört Gräsås hemman, vänligen läs på och kalla det för vad det är.

Kommentar:
I planprogrammet finns en avgränsning av de båda områdena, som i stort utgår ifrån adressområdena Alsters Grä-
sås och Skål. 

Avgränsning av samrådskrets
I samrådsmissiv som skickades ut i samband med planprogrammets samråd står att berörda fastig-
hetsägare, arrendatorer och grannar kallas till samråd. Trots att skrivanden äger ett större andelstal i 
Gräsås vägsamfällighet, arrenderar åkermark av kommun i direkt anslutning till exploateringsområ-
det, har skrivanden inte fått någon skriftlig inbjudan.

Kommentar:
 I arbetet med att ta fram ett program enligt PLB 5 kap 10 § ska kommunen samråda med
   1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
   2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
   3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om 
någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en 
berörd fastighet är belägen, och
   4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 

Samrådskretsen ska bestämmas, och avgränsningen har gjorts utifrån fastighetsförteckning som tagits fram för plan-
området. 

Efter samrådet har samrådskretsen setts över och den sakägare som inte fått inbjudan har getts tillfälle att inkomma 
med synpunkter. 

Dialogmöte
Ett dialogmöte med berörda hölls under vintern 2019. Flera synpunkter har inkommit på att delta-
gare på mötet inte anser att planprogrammets samrådsförslag speglar de synpunkter och tankar som 
de boende framförde. 
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Kommentar:
Syftet med dialogmötet var att samla in kunskap om planområdet och dess närhet, vad de boende värdesatte i områ-
det, vad som kunde förbättras och hur de boende rörde sig i området. 

Dränering / avvattning av exploateringsområde
I dag avrinner skogsområdet långsamt till åkermarkens täckdikessystem. Vad händer när området 
dräneras och hårdytor med snabb avrinning skapas? Om tanken är att vattnet ska rinna åt det håll 
det vill befarar skrivanden att befintligt rörsystem är underdimensionerat vilket kommer att leda 
besvär för dem som brukar jorden. 

I yttrande uttrycks oro över hur föreslagen exploatering skulle kunna påverka den vattenådra som 
kommer från Björby. 

Kommentar: 
Ett detaljplanearbete kan, som i detta fall, starta med ett planprogram för att i ett tidigt skede reda ut de över-
gripande förutsättningar. Ett planprogram visar en riktning och är inte en juridiskt bindande handling. Placering 
av bebyggelse samt tillfartsvägar utreds vidare och säkerställs i detaljplan, det är också i detaljplaneskedet som det 
bedöms lämpligt att utreda dagvattenförhållandena mer detaljerat. 

Förhållande för fördröjning av dagvatten inom föreslaget bebyggelseområde bedöms fortsatt som goda, då stor del av 
utpekat bebyggelseområde lämnas obebyggt samt fastigheterna föreslås vara mellan 1500-2000 kvadratmeter stora. 

Planprogrammet har förtydligats gällande att kommande detaljplan ska utreda påverkan på dagvattenförhållanden i 
närområdet och bedömning om dagvattenhanteringen riskerar att skada dikningssystemen nedströms samt de fastighe-
ters vattenförsörjning som inte kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA.

Rekreationsområde
I yttrande framkommer oro för att föreslagen bebyggelse ska innebära att boende kommer att 
använda privatägd mark för rekreation. Detta kan i förlängningen leda till exempelvis inskränkning i 
möjligheten att bedriva jakt på söndagar påtvingas av Länsstyrelsen vilket redan är en realitet i stads-
nära områden. 

Kommentar:
I detaljplanen regleras markens användning genom allmän platsmark eller kvartersmark samt kan säkerställa 
allmänhetens rätt att röra sig inom ett område, dvs rätten att inte stänga av ett område. Allmänhetens möjlighet att 
röra sig söder ut i det sammanhängande skogsområdet har i planprogrammet bedömts som en viktig fråga att lyfta i 
kommande detaljplanearbete.

Föreslagen bebyggelse bedöms inte innebära några förändringar gällande inskränkning eller påverkan på omkringlig-
gande privatägd mark. Enligt allemansrätten ska hänsyn tar till hemfridszon, de som rör sig på allmän eller privat 
mark får inte störa eller förstöra samt gå på växande gröda. 

Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 9 juli 2021 av 
stadsbyggnadsplanerare Sofia Anesäter Olsson.
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Bilaga 1- inkomna synpunkter från boende inom/i anslutning/innehavare av rät-
tigheter inom planområde 

1. 
Vi avstyrker med kraft förslag som innebär utbyggnad i skogsområdet i planområdets sydvästra del 
med så mycket som 20 nya enbostadshus. Ett fåtal hus kan vara ok men att bygga ett så stort om-
råde speglar inte områdets befintliga karaktär. Massbebyggelse bör byggas på annan plats för att inte 
förstöra den lantliga miljön som finns i Alsters-Gräsås idag.

I förslaget så skulle en infartsväg till området gå in mellan Alsters-Gräsås xxx (vårt hus) och xxx. 
Detta skulle innebära att vi får ett 40-tal bilar som ska passera vårt hus här varje dag och vi skulle få 
ett 40- tal billyktor som lyser in i vårt köksfönster. Infarten till det nya området i den sydvästra delen 
bör istället förflyttas exempelvis till den obebyggda tomten innan Alster-Gräsås 344 så besparar 
man infartstrafik åtminstone precis framför vårt hus.

Vad gäller befintlig väg så är denna i dåligt skick särskilt under efter vintern. Vägen kommer inte 
tåla en så hög belastning som föreslagen bebyggelse skulle innebära. Vägen är väldigt smal och 
måste isåfall breddas.

Förslag är att lägga större utbyggnad (20-tal hus) vid golfbanevägen istället med utsikt över golf-
banan. Här finns redan en bra väg som tål trafik. Ett golfnära bostadsområde skulle säkerligen 
uppskattas av Karlstadsborna. Man kan göra fina promenadstråk mellan områdena.

2. 
Alsters Gräsås är ett område med landsbygdskaraktär. I planprogrammet föreslås att en ny väg ska 
anläggas i ett skogsområde med möjlighet till att bygga 20 nya enbostadshus i området. Att skapa 
en ny väg med tät bebyggelse av hus skulle ge området en villaområdeskaraktär, vilket skulle för-
ändra och försämra miljön. Den typ av bebyggelse som föreslås passar inom tättbebyggda områden. 
Den nuvarande landsbygdskaraktären är den som ger Alsters Gräsås sitt värde. En utbyggnad med 
mer hus i Alsters Gräsås innebär att området alltmer liknar ett villaområde i sin utformning snarare 
än en landsbygdsmiljö. En förändring i denna riktning påverkar också miljön i Skål. Alsters Gräsås 
och Skål binds samman av en gemensam väg. Ju mer Alsters Gräsås förtätas med bebyggelse påver-
kas helhetsupplevelsen av området. Det kommer bli en mycket påtaglig skillnad i utformningen av 
bebyggelsen mellan områdena och kulturlandskapet kommer att gå om intet.

Det är en mycket väsentlig ökning av antalet hus i området som föreslås. Det kommer ge en kraftigt 
ökad belastning och slitage på bland annat vägen. I första hand den väg som går i öst-västlig rikt-
ning i Gräsås men det är också sannolikt att belastningen kommer att öka även på vägen runt Skål. 
En breddning av vägen skulle sannolikt bli nödvändig med beaktande av omfattningen i trafik. Även 
en sådan åtgärd skulle vara negativ och förändra miljön.

Jag anser därför att bebyggelse i Alsters Gräsås inte ska utökas på föreslaget sätt.

3. 
Brukbar jordbruksmark- en ändlig resurs 
Två tomter, markerade i planprogrammet med siffrorna 2 respektive 3 på karta 12, sidan 18, före-
slås på jordbruksmarken/ i den befintliga beteshagen, i vilken hage får betar idag. Jordbruksmark är 
en ändlig resurs som ska bevaras för framtida behov. 
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Enligt miljöbalken, 3 kap. 4 § MB, så ska det finnas väsentliga samhällsintressen om sådan mark ska 
kunna få tas i anspråk för bostadsbebyggande. 
Kommunen skriver själv om detta i sitt planprogram på sidan 17, tredje spalten, andra och tredje 
stycket (siffror inom parentes inlagda av oss).  ”Att bygga bostäder i områden där infrastruktur är 
utbyggt och befintlig service kan nyttjas bedöms som god hushållning med resurser. Dock bör jord-
bruksmark ses som en ändlig resurs och brukbar jordbruksmark endast tas i anspråk om det behövs 
för att tillgodose (1) väsentliga samhällsintressen och att detta (2) behov inte kan tillgodoses genom 
att annan mark tas i anspråk (enligt 3 kap 4§ MB). 

Jordbruksmarken bör här kunna anses vara brukningsbar. Dock anses bostadsbyggande vara av (3) 
allmänintresse (PBL 2 kap 3§), i detta fall i (4) ett område där det råder tryck på bostäder, där det 
finns planer på kommunalt vatten- och avlopp, som har (5) utbyggda vägar och som finns utpekat i 
utredningsområde för bostäder i kommunens översiktsplan”.

Vi har följande kommentarer till ovanstående citerade rader i planprogrammet och med hänvisning 
till de av oss inlagda siffrorna inom parentes.  

(1)- väsentliga samhällsintressen:
I miljöbalken, 3 kap 4 §, står att läsa att man kan använda brukbar jordbruksmark för bostadsbygge 
om väsentliga samhällsintressen föreligger. Vid det digitala informationsmöte som hölls den 3 juni, 
2020, angående planprogrammet, fick vi som deltog information från kommunen om att det under 
den senaste femårsperioden till kommunen har inkommit två ansökningar om förhandsbesked för 
bygglov inom Alsters Gräsås. Vi menar att två ansökningar tyder på att ett väsentligt samhällsin-
tresse inte föreligger utan snarare att de endast två ansökningarna pekar på ett lågt samhällsintresse 
för att bygga i Alsters Gräsås. Att Karlstad kommun vill att kommunen växer i antal invånare 
och därför vill skapa tomter inom kommunen för nybyggnation speglar inte heller de väsentliga 
samhällsintresse som skulle motivera bostadsbygge på en ändlig jordbruksresurs. Storleken på 
den jordbruksmark med siffror 2 och 3 som kommunen föreslår som tomtmark saknar betydelse. 
Ingenstans i 3 kap 4§ MB anges att det är okej att stycka av mindre ytor brukbar jordbruksmark till 
tomter. Ytstorlek är en ickefråga i 3 kap 4 § MB. 

(2)- behov:
Behovet av att bygga bostäder inom Karlstads kommun kan definitivt tillgodoses genom att annan 
mark tas i anspråk inom kommunen.

Bostadsbyggnationer pågår för fullt på Edsgatans nya bostadsområden och på Norra Stockfallet. På 
Steffens minne har vi förstått att ett villaområde med 70 villor ska uppföras. 18 villor kommer att 
uppföras vid Höja golfbana. Således, annan mark finns att ta i anspråk i närområdet. 

(3)- allmänintresse:
Här nämner kommunen själv att det är ett allmänintresse och inte väsentliga samhällsintressen som 
föranleder de två föreslagna tomterna benämnda med siffrorna 2 och 3 i planprogrammet på ändlig 
och brukbar jordbruksmark, se planprogrammet sidan 17, tredje spalten, tredje stycket. Således, 
stöd saknas i Miljöbalken för avstyckning av brukbar jordbruksmark 2 och 3 till tomter. 

(4)- i ett område där det råder tryck på bostäder:
Vi hänvisar här till vad vi redan skrivit under punkten (1) ovan rörande väsentliga samhällsintressen 
kontra ett lågt bebyggelsetryck (två ansökningar om förhandsbesked). Vi har dessutom kännedom 
om att en och samma privatperson har ringt kommunen ett stort antal gånger rörande att få bygga 
hur i Gräsås. Här är således viktigt att hålla isär huruvida det är många personer som kontaktar 
kommunen eller en person som kontaktar kommunen många gånger. 
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(5)- utbyggda vägar: 
Beträffande formuleringen ”utbyggda vägar” så är det nätt och jämnt att dagens befintliga byvägar i 
området klarar den nuvarande trafikbelastningen. Tidvis är vägkvalitén under all kritik. På vissa väg-
avsnitt är vägbredden dessutom så smal att det är omöjligt för två personbilar att mötas. Det säger 
sig själv att ju fler boende i byn, desto fler bilar. Ju fler bilar desto sämre vägkvalitet och fler mötan-
de bilar. Här kan påpekas att timmerbilarna och jordbrukstraktorerna som trafikerar vägarna förstås 
tar upp hela vägbredden med råge. Visst finns det vägar genom byn men det finns inte ”utbyggda 
vägar” som klarar det ökade trafiktryck som skulle uppstå om antalet hushåll i byn utökades och 
verkligen INTE om byn skulle utökas med 70% (hur vi kommer fram till den siffran 70% redovisar 
vi längre ned i denna inlaga). 

I Karlstads kommuns översiktsplan (2012, s.53) står att ”lokalvägar ska tåla en ökad trafikbelastning 
utan stora olägenheter för omgivande hushåll”. Här vill vi verkligen betona att trafikbelastningen re-
dan nått sitt maximum i Alsters Gräsås, både vad gäller antalet bilar som trafikerar vägarna per dygn 
och i vägarnas tålighet för dagens trafiktryck. Vi bor i Alsters-Gräsås sedan lång tid och har stor 
erfarenhet av trafiksituationen och hur den utvecklats under åren. Vi hävdar att lokalvägarna inte tål 
ökad trafikbelastning och att detta skulle orsaka stora olägenheter för omgivande hushåll. 

En eventuell åtgärd av vägarna som leder till asfaltsbeläggning och gatubelysning skulle helt fördär-
va byns karaktär. Upplevelsen av månsken och stjärnhimmel skulle förstöras och en sådan utveck-
ling är något som vi verkligen motsätter oss. 

Vi vill inte heller tvingas till tvångsinlösen av del av våra tomter för att kommunen ska kunna 
bredda vägen för att klara av en kraftigt ökad trafik, en trafiklösning som vi ju inte vill ha. Att tvinga 
oss till tvångsinlösen strider helt mot kommunens eget kriterium att ”lokalvägar ska tåla en ökad 
trafikbelastning utan stora olägenheter för omgivande hushåll” Vi uppmanar därför kommunen att 
hålla sig till vad kommunen själv har skrivit i sin egen översiktsplan från 2012.

Höga naturvärden i jordbruksmarksbit med siffra 2
I sitt planprogram pekar kommunen dessutom ut jordbruksmarksbiten benämnd 2 som del av ett 
område med höga naturvärden, se planprogram sidan 17, andra spalten. De höga naturvärdena är 
kopplade till att många arter är knutna till björk, asp och ek och till de solbelysta öppningar som 
skapas mellan träden. Här hänvisar vi till Miljöbalken, 3 kap 6 §: 

”Mark och vattenområden och fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i 
tätorter och närheten av tätorter ska särskilt beaktas”. 
Ovanstående paragraf  reglerar bland annat att fysik miljö som genom sina naturvärden har bety-
delse från allmän synpunkt ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
naturmiljön. 

Vi konstaterar att kommunen i sitt planprogram väljer att gå emot inte bara en utan två paragrafer 
i Miljöbalken, nämligen inte bara paragraf  4 och 6 i kapitel 3 i Miljöbalken, när kommunen föreslår 
en tomt (siffra 2 karta karta 12, s.18), på en brukningsvärd jordbruksmark som enligt kommunens 
egen bedömning samtidigt innehar höga naturvärden. 

Återigen, och denna gång mot bakgrund av både paragraf  4 och 6 i kapitel 3 i Miljöbalken, uppma-
nar vi kommunen att åtminstone jordbruksmarksbiten benämnd 2 i planprogrammet avlägsnas ur 
planprogrammet och inte tas med i kommande detaljplan för området. 



20

Vidare anser vi att kommunens förslag att göra jordbruksmarksbitarna 2 och 3 till tomter bryter 
mot innehållet i PBL 2 kap 2 § som reglerar att företräde ska ges åt sådan användning av mark- och 
vattenområde att god hushållning sker, med hänvisning till 3 kap 4§ MB. 

Vi anser att kommunens förslag även bryter mot PBL 2 kap 3 § som reglerar att planläggning ska 
ske med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, då föreslagen jordbruksmarksbit 2 innehar 
höga naturvärden. Här hänvisar vi till kommunens egen översiktliga naturinventering av Gräsås. 
På sida 16 omnämns delområde 6 (Vilket delområde innefattar jordbruksmarksbiten 2, se karta i 
Översiktlig naturinventering av Gräsås sidan 17) som ett område viktigt inte bara för dess gamla 
lövträd och döda ved utan även för att delområdet utgör del av en stor spridningskorridor genom 
hela området, från väst till öst, för vildbin. Delområde 6 är även ett potentiellt område för födosök 
och ett viktigt livsområde för vissa bin. Längst ner på sida 16 anges att ”mycket höga naturvärden är 
knutna till den dynamik som finns i det här området” (dvs inventeringsområdet) och vidare att det 
viktigaste området av inventeringsområdet utifrån ett landskapsperspektiv har markerats lila i kartan 
på sidan 17 i Översiktlig naturinventering av Gräsås. Hela delområdet 6 ingår i det lilamarkerade 
området. 

I södra kanten av delområde 3 finns en mycket hög och gammal tall. Denna tall återfinns inte i den 
översiktliga naturinventeringen. Har den missats i inventeringen? Vi vet att ett lärkfalkspar brukar 
häcka i tallen. Eftersom tallen är mycket gammal och solbelyst kan man även tänka sig att den är 
värdträd för den rödlistade reliktbocken. 

Här poängterar vi att den utförda översiktliga naturinventeringen som kommunen hjort är just en-
dast en översiktlig. Den utfördes i Gräsås 31 oktober 2018, på hösten. Den omfattar inte artinvente-
ring och följer inte svensk standard. Så hur kan kommunen veta att den av kommunen bortglömda 
tallen i jordbruksmarksbitens 3 sydgräns inte är ett värdträd för reliktbocken?  

I 2 kap 6 § PBL regleras att hänsyn ska tas till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av god helhetsverkan. Hänsyn ska även tas till trafikförsörjning och behovet av god 
trafikmiljö. Vi anser att kommunens planförslag inte är förenligt med denna lag, och att föreslagna 
jordbruksmarksbitar 2 och 3 därför striden mot PBL 2 kap 6§.  

Vattenavrinning 
Vi vill även informera kommunen om och framhålla att all yt- och dagvattenavrinning från fastighe-
ter belägna sydväst, väst och nordväst om jordbruksmarken/beteshagen ifråga avvattnas i ett öppet 
dike ner över jordbruksmarken/beteshagen inrymmande föreslagen tomt med siffra 2. 
Alltså även sett ur avvattningsperspektiv är en tomtplacering mycket olämplig på denna mark och 
tomten med siffra 2 bör avlägsnas ur planprogrammet även med hänsyn till vattenavrinningen, inte 
bara pga dess höga naturvärden och att marken är en brukbar jordbruksmark.  

Siktlinjer 
Angående siktlinjer så har kommunen ritat ut ett antal sådana.

Vi vill påpeka att det även finns siktlinjer längs grusvägen mot Skål ner över jordbruksmarksbiten 2 
i beteshagen och nordöst samt sydöst ut över hagarna, se bilaga 2 där vi ritat in dessa siktlinjer. 

Dessa siktlinjer skulle blockeras vid en husbyggnation, varför vi uppmanar kommunen att ta hänsyn 
till befintlig landskapsbild och avlägsna markbiten med siffra 2 ur planprogrammet. 

Vi vill även framhålla att den långa siktlinjen från grusvägen (byvägen i öst-västlig riktning) och 
norrut genom beteshagen skulle till största delen försvinna om jordbruksmarksbiten med siffra 3 
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bebygges, se bilaga 1. Därför uppmanar vi kommunen att ta hänsyn till befintlig landskapsbild och 
de vackra vyerna och den långa siktlinjen och avlägsna jordbruksmarksbiten med siffra 3 ur plan-
programmet.  

Kommentarer till planprogrammet i sin helhet 
I det som i planprogrammet pekas ut som karaktärsområde a finns 34 hushåll. Att som i planförsla-
get öka antalet hushåll med 24 innebär en ökning med dryga 70%.

Vi kan inte se att kommunens förslag visar hänsyn för områdets befintliga karaktär när kommunen 
föreslås en sådan brutal ökning av antalet hushåll. Vi kan inte heller se att förslaget speglar områ-
dets befintliga karaktär. Det är snarare en slakt av småskaligheten i byn och kulturmiljön. Hänsyn är 
inte tagen till ”planområdets landskapsbild samt natur- och kulturvärden”, se sida 4 planprogram-
met, när kommunen föreslår en ökning av antalet hushåll med dryga 70% så att en stadsnära lantlig 
idyll förvandlas till ett villaområde. 
----------
I 8 kap 9 § står: ”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdens på platsen. Tomten ska 
också anordnas så att (...) 2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
(...) 6. risken för olycksfall begränsas. 

Vi hävdar att kommunens förslag att bygga hus på jordbruksmarksbitarna 2 och 3 samt de 19 
föreslagna tomterna i Gräsås sydvästra del (där grusvägen förvaltas genom samfällighetsförening) 
strider mot innehållet i 2 kap 6§ PBL och 8 kap 9§ i PBL, varför vi uppmanar kommunen att av-
lägsna jordbruksmarksbitarna/tomtförslagen med siffra 2 och 3 samt de nitton västliga tomterna ur 
planprogrammet och inte ta med dem i kommande detaljplan för området. 

Möjligtvis skulle 2–3 nya hus varsamt skulle kunna placeras in i området om det sker med stor 
hänsyn tagen till placering- dvs. ej placering på jordbruksmark med höga naturvärden, ytvattenav-
rinning, tomtstorlek (som starkt bidrar till rymd och luftighet), trafikpåverkan och befintliga vägars 
tålighet och andra viktiga faktorer såsom landskapsbild, luftighet och rymt, övrig bebyggelse. T 
ex skulle ett enbostadshus kunna placeras in på markbiten 1 respektive på tomten markerad med 
bokstaven x, se bilaga 1.   
Skrivanden hänvisar till kommunens översiktsplan (2012) om att tomter i en lantlig miljö bör vara 
minst 2500 kvadratmeter.

En egen avfart, fil för att svänga höger in till Gräsås väster om riksväg 63 för trafik som kommer 
norrifrån saknas på den nyligen ombyggda riksvägen. Varje fordon som kommer från norr och ska 
svänga in till Gräsås stoppar kraftigt upp flödet bakomliggande trafik. Stor risk finns att en bak-
omliggande chaufför inte noterar att en bil saktat in för att svänga in till Gräsås och krockar. Med 
ökning av antal hushåll enligt programmet bedömer skrivanden att risken ökar. Skrivanden hänvisar 
även till utformningen som innebär inbromsning inte är miljövänlig.
En ny trafiklösning med exempelvis spansk kurva skulle vara ytkrävande och innebära inlösen av 
mark och hänvisar till PBL 2 kap 6§ och 8 kap 9 § rörande skydd mot trafikolyckor, trafikförsörj-
ning och betydande olägenheter för omgivningen. 

Något för kommunen att tänka på
Vi vill även påpeka att kommunen borde se i ett vidare perspektiv vad gäller omvandlandet av re-
kreativ, värdefull skog till bostadsområden. Skogen öster om riksväg 63, skogen vid Stockfallet/Eds-
gatan, exploateras sedan ett antal år och ska enligt kommunens översiktsplan exploateras med bland 
annat bostäder. I Höja planeras 18 bostäder i anslutning till skogen, väster om RV 63. Skrivanden 
hävdar att planerna innebär att skogen norr om Höja golfbanan och norrut fram till Alsters Gräsås 
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kommer att vara extra betydelsefull för framtida rekreation och friluftsliv. Skrivanden hänvisar till 
3 kap 6 § Miljöbalken. Aktuellt skogsområde innehåller naturstigar som används flitigt av vandrare, 
ryttare, joggare, cyklister samt brukshundklubbens medlemmar. Skrivanden uppmanar att spara hela 
skogsområdet mellan vägen till Höja golfbana och norrut fram till Alsters Gräsås och undanhålla 
det från framtida exploatering.

4. 
Vi bor i Gräsås Alsters xxx och kommer i högsta grad bli berörda om denna plan genomförs.
Först och främst gällande framkomlighet på vägen som idag drivs av en vägsamfällighet. Det finns 
inga mötesplatser och vägen har inte bärighet för byggtrafik eller för en fördubbling av boendetra-
fik.

Det skulle också påverka vår framkomlighet då vi inte har regelbundna arbetstider och inte ser det 
skäligt att vi under en lång tid som bygget av alla dessa hus skulle innebära ska behöva ta hänsyn i 
tid.

Vi har också en stor oro över hur detta skulle kunna påverka vår vattenådra som kommer från 
Björby då vi inte räknas in i det kommunala VA.

Vi har inte tidigare haft synpunkter gällande den byggnation som redan skett de sista 25 åren men 
denna planering kommer förändra hela Gräsås karaktär. Det antal hus som räknas in i planen är en 
ökning med över 100 % så att kalla det nya området lantligt är en hån mot oss som bor här.
Med tanke på den byggnation som sker från Karlstad och häråt tycker vi att ni bör värna om just 
den lantliga miljön, skogen och det djurliv som finns.

Ha även med i beaktande att det finns många barn i området och den kommunala verksamheten 
Björkmyren skulle begränsas då brukarna idag tryggt kan cykla och gå på vägen just pga. den be-
gränsade trafiken.

5. 
Byns karaktär
Vi vill börja med att framföra vårt missnöje med hur kommunen väljer att totalt ignorera de syn-
punkter som kom fram på det första informationsmötet i vintras. Hade man lyssnat då borde inte 
detta planprogram fortskridit.

Vi anser inte att detta planprogram bibehåller byns karaktär överhuvudtaget. Det finns idag 34 
hushåll i området och att öka på detta med 24 nya hus är då en ökning med 70 %. Hur man då från 
kommunens sida kan påstå att man vill bevara karaktären i byn är helt obegripligt. Man totalförstör 
den lantliga miljö som råder och skapar ett villakvarter istället. Ni tänker placera ut hus längs vägen 
mitt emot redan befintliga hus och då därmed förstöra den miljö som gör att vi vill bo här på 
Gräsås. Att ha naturen precis utanför fönstret är en livskvalité som vi vill behålla och vi vill inte få 
hus mitt emot. Detta var en av de största anledningarna till att vi valt att bo just här.

Behovet av att bygga bostäder inom Karlstad kommun kan definitivt tillgodoses genom att annan 
mark tas i anspråk inom kommunen enligt oss.

Vägen
Om vi sedan ska prata om vägen och dess skick så anser vi att vägen idag redan nått sitt maximum 
gällande trafikbelastning, både i antalet bilar som trafikerar vägarna per dygn och i vägarnas tålighet 
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för dagens trafiktryck. En stor del av vägsträckan som skulle behöva nyttjas vid eventuell nybyggna-
tion är en vägsamfällighet. Denna väg är mycket smal och kan inte hantera mötande bilar.
Det kommer då behöva göras en breddning av vägen som skulle medföra tvångsinlösen av redan 
befintliga tomtägare vilket vi helt motsätter oss.

En eventuell åtgärd av vägarna i byn som leder till asfaltsbeläggning och gatubelysning skulle helt 
fördärva områdets karaktär. Upplevelsen av månsken och stjärnhimmel skulle förstöras. En sådan 
utveckling är något som vi verkligen motsätter oss.

63:an
Vi anser att det redan idag är en säkerhetsrisk ur trafiksynpunkt att det saknas en avfart in till Grä-
sås om man kommer norrifrån vilket skulle medföra ännu större risker med den ökade trafiken in 
till byn i och med den stora ökning av hushåll som planprogrammet innehåller. 

Detta skulle kräva en ombyggnation av 63:an med en säker avfart. Idag måste man hindra bakom-
varande trafik på en sträcka med 100 km/h när man minskar farten till 10-15 km/h för att kunna 
svänga. Detta är inte bara en säkerhetsrisk utan även dåligt ur miljösynpunkt då man hindrar trafi-
ken som sedan ska gasa upp igen.

Det finns idag inget utrymme för detta bygge. En gång- och cykelväg är anlagd från grusvägen bort 
till Klarälvsbanan. Denna gång- och cykelväg är nödvändig för att tryggt kunna ta sig till busshåll-
platserna samt till Klarälvsbanan och därmed också säkert kunna passera över 63:an istället för att 
korsa den. Precis bredvid gång- och cykelvägen finns en kraftledningsstolpe och väster om kraftled-
ningsstolpen finns privat mark. Skulle en säker avfart anläggas behöver gång- och cykelvägen dras 
om, kraftledningsstolpen flyttas och del av den privata marken tvångsinlösas.

Skogen
Med tanke på exploateringen av skogen i närområdet, vid Stockfallet och Karlstad Golfklubb så är 
denna skog och detta naturområde extra värdefull att bevara.

Aktuellt skogsområde innehåller ett stort antal större och mindre naturstigar som är flitigt använda 
av hundägare, vandrare, ryttare, joggare och cyklister från såväl närområdet (Alsters-Gräsås, Skål, 
Björby, Edsgatan etc) som längre bort ifrån. Brukshundsklubben utför ofta sökaktiviteter för hun-
dar i skogen.

Vi uppmanar er därför att spara hela skogsområdet mellan vägen till golfbanan och norrut fram till 
Alsters-Gräsås och undanhålla det från framtida exploatering.

Sammanfattningsvis
Vi har inget som helst intresse av att vårt älskade Alsters-Gräsås ska omvandlas till ett villaområde, 
vilket blir fallet om byn växer med helt galna 70 %. Vi värnar om den befintliga bykaraktären med 
höga naturvärden, lugn och ro, luftighet och rymd samt de vackra utblickarna tack vare de långa 
siktlinjerna.

Vi har valt att bosätta oss, bilda familj och leva här i denna i vår mening idyll. Här njuter vi av 
lugnet, de alldeles tillräckligt många grannarna samt närheten till naturen och avser att fortsätta så 
under lång tid framöver. Att få sitta på trappen en vårmorgon och lyssna till fåglarnas kvitter, väckas 
av tranornas ljud, stilla stå i tystnaden och mörkret under stjärnorna en vinterkväll.
”Ingen vill bli av med känslan att bo på landet. Vi vill inte att området byggs om till villaområde.”
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6. 
Vid samrådsmötet som hölls i november 2019 framfördes åsikter från berörda i området om att 
man vill behålla karaktären och bykänslan i Alsters-Gräsås. Vid direkt fråga om kommunens mark 
kunde vara aktuell för exploatering framkom ingen som helst antydan från kommunens sida om att 
kommunens mark nödvändigtvis skulle vara aktuell för massexploatering. Det var därför ett chock-
artat förslag kommunen framförde i och med planförslaget som skickades ut den 20:e maj, särskilt 
det större området på kommunens mark.

Vid informationsmötet som hölls den 3:e juni kritiserades utbyggnaden som kommunen föreslår 
i området starkt. Man ifrågasatte hur kommunen kan komma med detta förslag då det verkar som 
kommunen helt bortsett från de synpunkter man framförde redan i samrådsmötet i november 2019. 
Förslag framfördes om andra infartsvägar exempelvis vid golfbanevägen eller vid spanska kurvan 
som inte skulle påverka de boende i området i samma grad. (Nu finns det tydligen redan ett plan-
förslag vid Höja golfbana där man planerar 18 tomter, vilket troligtvis är ett väl medvetet maxantal 
tomter för att man inte ska behöva dra ut kommunalt vatten och avlopp till området. Enligt VA-pla-
nen från 2014 är urvalet för att områden ska prioriteras som VA-utbyggnadsområden 25 st hushåll 
eller fler.) Hoppas nu att kommunen tar åt sig av de synpunkter som framförts vid informationsmö-
tet och av de synpunkter som lämnas in skriftligen i sitt fortsatta arbete i planprocessen.

Planprogram för Alsters Gräsås
I planprogram för Alsters-Gräsås avsnitt Trafik Vägstruktur står det att det att gatorna är ca 5 meter 
breda. Detta stämmer ej för grusvägen som går till det föreslagna villaområdet på kommunens 
mark. Grusvägen här är ca 3 meter bred och inte 5 meter bred. Detta gör det omöjligt att mötas 
utan att använda garageuppfarter som mötesplatser. Vägen skulle i sitt nuvarande skick omöjligtvis 
kunna fungera för en utökad trafik som förslaget på exploateringen av kommunens tomter skulle 
innebära.

7. 
Vi anser att man bör skrota förslaget om ett större (ca 20 fastigheter) område i den sydvästra delen. 
Ett sådant område är inte efterfrågat av någon inblandad. Det så ofta omtalade påstådda höga 
bebyggelsetrycket i Gräsås existerar ej. Två avslag de senaste åren kan EJ betraktas som ett högt be-
byggelsetryck. Bebyggelsetryck mäts exempelvis med Tobins Q, där ett värde över 1 indikerar högt 
tryck, och ett värde under 1 indikerar ett lågt tryck. Gräsås ligger i detta fall långt under 1.

Vidare anser vi att ett större område med nya hus skulle ödelägga den lantliga känsla som sannolikt 
har varit ett huvudargument för de som valt att bosätta sig här. Den balans mellan enskilda och 
allmänna intressen som PBL kräver riskerar att åsidosättas.

Vägen som finns idag är på inget vis dimensionerad för den trafik som skulle bli effekt av 
nuvarande förslag. Dolda krön, kurvor och alldeles för smal för att tillåta möte. Vägen fungerar  
idag som transportväg för djur, lantbruksredskap och gångväg. Dramatiskt utökad trafik skulle inne-
bära problem med miljö, säkerhet och buller.

Vi anser att det är fel att tillåta avstyckningar på jordbruksmark (nr 2 och 3 på sidan 18). Jordbruks-
mark är en ändlig resurs som enbart i vissa specifika fall får tas i anspråk för tex bostadsbyggande, 
om behovet av mark för byggande inte kan lösas på något annat sätt. Någon sådan situation råder 
ej, och kommunen kommer att bryta mot PBL om man går vidare med dessa avstyckningar.

Vi anser att det är riktigt att tillåta etablering av nya hus på redan befintliga avstyckningar i området 
(såsom tex Skål 1:27 och 1:26). Detta blir naturliga tillskott till befintlig bymiljö som inte kommer 
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att innebära betydande förändring av befintliga strukturer. Dessutom är dessa avstyckningar gjorda 
sedan mycket lång tid tillbaka, och utgör därmed en känd faktor för samtliga nu boende i området.

Den återkommande texten i planprogrammet om att det ska finnas hinder för att tillåta enstaka nya 
hus innan kommunalt VA finns på plats bör strykas. Det saknas källhänvisning till påståenden om 
att brunnar skall sina och miljöproblem med enskilda avlopp. VA-plan 2014 beskriver att enstaka 
kompletteringar mycket väl kan vara lämpliga så länge man har en god lösning på enskilt VA. 
Främst på Skål 1:27, med sin stora yta och enskilda läge, går det utmärkt att anlägga enskilt VA helt 
utan risk för befintliga anläggningar. Expertisens text från SGU i Normbrunn 16 avseende säker-
hetsavstånd mellan borrade brunnar bör och skall ligga till grund för bedömningar. Minireningsverk 
med utlopp i säker och lämplig recipient går att säkerställa och släpper ut ”badvatten av god kvali-
tet”. Påståendet att det krävs omfattande geohydrologiska undersökningar av hela området för att 
släppa fram enstaka kompletterande bebyggelse är direkt felaktigt och strider mot tillgängliga fakta. 
Även här har man misslyckats att ta hänsyn till förhållandet mellan allmänna och enskilda intressen. 
Att ”låsa” en befintlig avstyckning i ca 10 år där ägare vill bygga med så svaga och felaktiga argu-
ment är inte hållbart i högre instans.

Sammanfattningsvis:
Bygg inte nya gator med massvis av nya tomter. 
Släpp fram 1-2 nya hus på de befintliga avstyckningar som finns. 
Gör inte om jordbruksmark till tomtmark.
Upphör genast med att sprida direkt felaktiga påståenden som syftar till att försvåra etablering med 
enskilt VA. 

8. 
Jag blir ledsen, förtvivlad, arg och mår riktigt dåligt av de planer kommunen nu efter påtryckningar 
av vad jag skulle tro, en person, planerar för. Som framkom på det Teamsmöte vi hade finns inget 
tryck på att bygga över huvud taget på Gräsås, det finns inga belägg för det. 
Däremot så finns det en person som under flera år försökt stycka av mark och sälja tomter, med 
avslag. Sannolikt är det nog så att denna person har lyckats påverka politiker och fått till en exploa-
tering av hela området, och givetvis finns hans mark inritad som tänkt bebyggelse.

Jag skulle också tro att de få som fått avslag på bebyggelse på Gräsås har fått det pga vatten och 
avloppsfrågan, inget annat. Dom få som sökt har nog också gjort det i tron om att få möjligheten 
att kunna bo som vi gör här ute, en liten idyll. Jag tror ingen har tänkt eller kan tänka sig att kom-
munen önskar förstöra denna idyll och bygga ett villaområde istället. Vi har ju valt av bo här ute 
till största delen på grund av just känslan av att INTE bo på ett villaområde, som nu kommunen 
planerar förstöra.

Sen måste jag säga att känslan under hela det teamsmöte vi hade var att det fanns otroligt många 
frågetecken som inte var utredda. Vi hade ett möte i vintras där vi fick möjlighet att uttrycka vad vi 
som bor här ute tycker. När jag fick Planprogrammet beskrivet för mig ser jag att man över huvud 
taget inte lyssnat något alls på vad vi tycker. Jag själv ska få grannar precis mitt emot och ett helt 
villaområde längre in i skogen. Det var ju exakt, precis det vi INTE ville ha och som framfördes 
i vintras. Märkligt. Personerna som höll i mötet hävdade ändå med bestämdhet att de hade tagit 
hänsyn till vad vi här ute tycker.

Sen har vi trafiken/vägen. Vi har en liten vägsamfällighet som vi kämpar och sliter med. Vägen är 
gammal, egentligen tänkt för markägarna längre bak i tiden. Den håller inte ens i närheten av vad 
den ska göra till den trafik som finns idag. Med en ökning på ytterligare ca 150% trafik plus tung 



26

trafik för bebyggelse kommer det självklart inte att fungera, vare sig för oss eller för ev nya. Detta 
har man över huvud taget inte planerat för utan tanken var att nya bara skulle kopplas på 
vägsamfälligheten, hur är det möjligt? Vägens skick är också bara en sak. Sen har vi bredden, det går 
idag inte att mötas på annat sätt än att använda varandras garageuppfarter. Det fungerar hjälpligt 
men den trafik vi har idag, men ökar den så är det självklart en omöjlighet. Enda lösningen som jag 
ser det är en ny, bredare väg, om trafiken ska öka. Sen har vi också avfart/påfart till 63:an som re-
dan idag inte håller måttet. Kommer man från Karlstad och ska svänga in på Gräsås får det plats ett 
par bilar, blir det fler får man bromsa in hela 63:an för att kunna svänga, dvs trafikfarligt. Kommer 
man norr ifrån finns det inte ens en fil att köra av på, dvs trafikfarligt.

Efter att ha kollat runt lite på kommunens planer för bebyggelse norr ut (Norr om stockfallet) så 
sträcker det sig nästan hela vägen ut till Gräsås, dock öster om 63.an. Skog och mark för rekreation 
blir mindre och mindre. Karlstad golfklubb planerar också bebyggelse som ytterligare krymper möj-
ligheterna till mark och skog för rekreation. Om kommunen nu dessutom planerar att bygga väster 
om 63.an tillsammans med golfklubbens utökning då finns det snart inte så många möjligheter kvar. 
Området norr om Gräsås kommer bli ännu viktigare ur rekreationssynpunkt, framöver att behålla 
som det ser ut, om nu planerad bebyggelse fortsätter öster om 63:an. Jag har också väldigt svårt att 
se varför man ska planera att bebygga Gräsås nu, när det finns så mycket mark planerad öster om 
63:an som inte är bebyggd.

Om kommunen nu absolut måste bygga på Gräsås, så kom ett mindre dåligt förslag upp på mötet. 
Ca 500 m söder om infarten till Gräsås finns redan idag en bra, bred, kommunal väg i skick att 
kunna hantera mer trafik. Lägg planerat villaområde 500 m söder om Gräsås. Då slipper befintliga 
fastighetsägare på Gräsås fundera på att behöva flytta utan kan lugnt fortsätta bo på det sätt de vill, 
lantligt. Gångstråk kan göras både till Gräsås och söderut ner mot golfbanan. Problemen vid 63:an 
löses också då det redan idag finns en spansk kurva till den infarten. Det borde det egentligen ha 
varit vid Gräsåsavfarten när vägen ändå byggdes om.

Sammanfattningsvis hoppas jag innerligt att planerna för utbyggnad av Gräsås aldrig blir av. Jag 
kanske har fel, men att en person med ihärdigt arbete mot politiker tillslut ska få ställa till det för en 
hel bygd, det får bara inte ske.

9. 
I våras bjöd kommunen in berörda till ett dialogmöte där vi fick uttala oss om vårt boende i Gräsås; 
vad vi värdesatte, hur vi såg på framtiden osv. Enligt min uppfattning var det tydligt att alla beto-
nade värdet av den lantliga miljön med allt vad det innebär. Ingen uttryckte uppskattning för en 
exploatering på det vis som nu föreslås. Visserligen nämns de värden vi uttryckte, men det känns 
ju som helt oviktigt när man inte tar hänsyn till de verkliga konsekvenserna. Vår lilla by kommer att 
öka stort med ytterligare 24 hushåll. Det kan inte vara svårt att se att det skulle påverka 
området drastiskt. Precis det vi värdesätter vill ni förändra. Hur är det möjligt att man ens föreslår 
en utbyggnad av den här omfattningen? Jag ställer mig mycket frågande till orsaken. Det nämndes 
att söktrycket på att bo i vår lantliga miljö var stort. Vid närmare efterfrågan verkar det väldigt 
oklart vad det stora söktrycket egentligen innebär. Om det ens finns ett söktryck, borde det betyda 
att folk vill bo just lantligt och inte på ett bostadsområde som nu blir fallet.

Jag är inte kunnig på området som handlar om vattenavrinning, men förstår att miljön kommer att 
påverkas på ett sätt som inte har tagits i beaktande. Borde inte det utredas ordentligt först? Vid det 
digitala mötet på Teams, diskuterades vägens beskaffenhet mycket och jag tror att det finns andra 
som är mer insatta i den frågan och kan uttrycka sig mer precist. Det jag som lekman kan se gör 
mig dock orolig för hur vägen ska hålla för en ökad trafik. Redan nu är det problem med håligheter 
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i vägen, instabila kanter och en smal väg där det är svårt att mötas. Därtill kan läggas en stor före-
komst av hästar eftersom vägen används mycket frekvent av ryttare. Traktorer och jordbruksmaski-
ner åker ständigt på vägen. Det här är en situation som vi kan hantera under rådande 
omständigheter och är en del av att bo på landet, men med ytterligare 24 hushåll känns det ohåll-
bart. Innan bostäderna ens är uppförda innebär det enormt tryck med byggtrafik och tung trafik. 
Om beslutsfattande inser att vägen inte håller som den ser ut just nu, kommer det då att påverka 
tomternas gränsdragning? De flesta hushåll här har två fordon, vilket förstås inte är bra ur miljö-
synpunkt, men nödvändigt för det vardagliga livet just nu. Det är alltså inte omöjligt att 24 hushåll 
innebär ytterligare 48 fordon. Hur rimmar det med den lantliga miljön vi värnar om? Det blir natur-
ligtvis en förändrad ljudbild. Det blir även en påverkan på säkerheten för alla barn som rör sig kring 
vägen. Det går inte att jämföra med att det fungerar i tätare bebyggelse eftersom den ringa trafiken 
är en av anledningarna till att vi bosatte oss här.

Det är svårt att sätta ord på vad det egentligen innebär att bo lantligt. Jag älskar den vackra vyn ut 
över åkrarna på baksidan av vårt hus. Den vyn påverkas visserligen inte av planerna just nu, men jag 
uppskattar lika mycket skogen på framsidan av huset. Där ska det enligt er plan byggas två bostäder, 
bara några få meter från vårt hus. På morgnarna uppskattar jag att sätta mig med en kopp kaffe på 
framsidan, då jag har en direkt närhet till skogen på andra sidan vägen. Jag kan känna alla dofter, 
höra fåglarna, se hur de använder de holkar barnen satt upp, se hur årstidernas förändringar syns i 
naturen. Är det här helt oväsentligt? Måste det absolut “tryckas in” två tomter precis mitt emot vårt 
hus? Fler än oss påverkas på samma vis. Några grannar skulle dessutom, förutom nya hus, behöva 
ha en vägkorsning, direkt utanför huset. Tar man ingen som helst hänsyn till att vår livskvalitet 
skulle påverkas? Varför förstöra för så många när det måste finnas andra alternativ?

De allra närmaste husen skulle förstås påverka just oss allra mest, men det är minst lika viktigt att 
tänka i ett större perspektiv. Skogen är en viktig rekreationsyta för oss som bor här. Med all ny 
bebyggelse norr om stan, påverkas delar av skogen ändå, när stan breder ut sig mer och mer. Borde 
man inte värna om ett större skogsparti då?

Jag skulle vilja hävda att vi i Gräsås har en unik gemenskap med fin balans mellan umgänge och 
privatliv. Vi respekterar varandra och hjälps åt vid behov. Alla boende uttrycker ofta hur enormt 
mycket vi uppskattar lugnet, miljön, skogen, åkrarna och hela den lantliga miljön. Er plan skulle 
påverka vår livskvalitet på ett mycket negativt sätt. Flera har uttryckt att det inte är något som kom-
munen bryr sig om, men om det finns andra alternativ borde man väl ändå ta hänsyn till det? Vi har 
alla gjort ett mycket medvetet val att inte bo tätt tillsammans med andra på ett bostadsområde. Vi 
har inte bara ”hamnat” här. Er plan förändrar hela bilden av Gräsås. Varför gå vidare med en plan 
som verkar både ogenomtänkt och som påverkar så många negativt?

Det måste finnas bättre alternativ än detta. Jag värnar om hela den stora skogsytan, men ett min-
dre dåligt förslag skulle ändå vara att flytta det stora bostadsområdet söderut och använda vägen 
som går till Endurobanan. Utöka antalet bostäder så slipper ni “klämma in” hus så nära inpå redan 
befintliga hus.

10. 
Vi anser inte att ett 20-tal hus i ett kvartersliknande område skulle smälta in i omgivning och det 
skulle inte passa i den lantliga miljön som vi vill behålla.

Den byväg som finns är heller inte anpassad för ett 20-tal hus ytterligare. Det skulle bli en otroligt 
tråkig effekt om kommunen skulle bli tvungen att tvångsinlösa redan befintliga tomter för att få till 
en väg som skulle klara av den ökade trafiken.
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Vi ser också att det skulle bli en trafikrisk nere vid väg 63 med en så stor ökning av boende. Kors-
ningen behöver i så fall göras säkrare.

Ska det byggas fler hus borde det gå att göra det så att inte den lantliga känslan försvinner. Som ett 
förslag för att behålla den lantliga känslan skulle vi gärna se ett färre antal hus och att de placeras 
längs befintliga vägar. För att kunna utöka med fler tomter kan man kanske byta inriktning och 
bygga nya hus längre söderut där det redan finns en spansk kurva på väg 63. Detta blir då i nära 
anslutning till Gräsås men det blir ett skogsparti mellan de två områdena.

11. 
Vi bor längs grusvägen (ut mot Björkmyren) som ni har planer på att exploatera i en framtida detalj-
plan för Gräsås-området. Vi är, likt alla här i området, mycket bekymrade och sorgsna över utbygg-
nadsplanerna av det unika naturområdet som finns här, alldeles i utkanten av Karlstad. 

Det tjänar inte mycket till att ösa förtvivlan och oro över er som planerar och försöker driva detta 
framåt. Men: jag måste förklara för er hur området här som gränsar ut mot åkrarna och skogen 
används. Dagligen. Varje dag kommer folk som bor runtomkring i bygden hit ner till grusvägens 
vändkurva för en kvällspromenad med hunden eller för att få lite lugn och ro efter en lång arbets-
dag. Här kan du promenera i stort sett ostörd, utan närliggande bebyggelse, i en ljudmiljö som är 
ytterst unik och fridfull för att ligga så nära en stad i Karlstads storlek, med åkrar och ängar och 
ett rikt djur och fågelliv. Att bebygga och utöka området som ligger i anslutning till detta unika 
strövområde med ett 20-tal hus, skulle ju ge området en karaktär av ett villaområde. Det skulle vara 
fullständigt förödande och ytterst sorgligt. Att i sin närhet ha tillgång till ovannämnda, fridfulla 
strövområde är ju livskvalitet för hela bygden. Det går aldrig att återskapa om det en gång exploate-
rats. Området har ju karaktär av äldre svensk landsbygd, med anor från ett annat sekel. Och som jag 
nämnt tidigare: alldeles i utkanten av en medelstor stad.

Ett bättre alternativ för utbyggnad är ju att förlägga nybyggnation betydligt längre in i skogsområ-
det, och att göra bilväg därifrån mot kommunens redan befintliga väg i närheten, som leder ner mot 
63:an. Man skulle kunna göra gång och cykelvägar mot det unika strövområdet istället. Och därige-
nom behålla dess orörda och stillsamma karaktär, till fördel för alla!

I de planer som nu föreligger kommer ju vår grusväg, som är anpassad för nuvarande bebyggelse, 
inte att räcka till på långa vägar för den trafik som skulle uppstå med ett 20-tal nya hus. För att ha 
en fungerande bilväg i området, med en drygt fördubblad folkmängd, skulle ju kommunen behöva 
anlägga en asfalterad väg vilket ger området en helt annan karaktär.
Att utöka området med ett så stort antal hus måste man ju tänka sig ett område mer likt det som 
byggs på norra Stockfallet. Där växer det fram ett lugnt, men ändå tydligt villaområdeslikt, område 
där man inte behöver ta hänsyn till oåterkalleliga och unika ströv- och rekreationsområden. 

12. 
Vår gemensamma väg
Att ytterligare 2-5 hus byggs i området på privatägd mark kan säkert fungera, däremot motsätter 
jag mig uppförandet av ett nytt bostadsområde på kommunal mark då detta i grunden skulle ändra 
förutsättningen för bedrivande av jord/skogsbruk i området. 

Bortanför tilltänkt exploatering finns c:a150 ha skog och 60 ha åkermark vars tillgänglighet står och 
faller med framkomlighet på berörd vägsträcka. Redan idag är trafikbelastningen sådan att fram-
komlighetsproblem föreligger.
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Ex. 18/6 åker jag med traktor och vagn som tar upp hela vägen för att köra hem silagebalar. Från R 
63 till tilltänkt avfart för nybyggnad får jag möte med bilar 9 gånger, för att lösa situationen tvingas 
vi använda varandras garageinfarter vilket fungerar för att vi känner varandra och grannsämjan är 
god. Om man från kommunens sida avser att mer än fördubbla trafiken är då tanken att vi skall 
lösa problemen på samma sätt?

Det kommer inte att ske. Återstår iså fall tvångsinlösen från befintliga fastigheter i en omfattning 
som är helt oacceptabel. I brukande av jord och skog finns behov av framkomlighet med stora en-
treprenadmaskiner, förseningar pga att vägen spärras tidvis i samband med byggnation kan medföra 
stora kostnader oss lantbrukare om det sker vid olämplig tidpunkt.

Det finns ett antal gårdar med hästverksamhet i området, tidigare tränades travhästar med vagn vil-
ket helt upphört beroende på dagens trafiksituation. Återstår ridning vilket många ägnar sig åt, vad 
blir kvar av det med ett nytt bostadsområde + trafik?  

Dränering / avvattning av exploateringsområde.
I dag avrinner skogsområdet långsamt till åkermarkens täckdikessystem. Vad händer när området 
dräneras och hårdytor med snabb avrinning skapas? Om tanken är att vattnet skall rinna åt det håll 
det vill befarar jag att befintligt rörsystem är underdimensionerat vilket kommer att leda besvär för 
oss som brukar jorden. Vem betalar / tar ansvar?

Rekreationsområde.
Det står i texten att tillgänglighet skall finnas till rekreationsområde söder om
villaområdet. Vad händer om man går  åt andra hållet? Kommunen kan knappast skriva att bosät-
tarna skall finna rekreation på privatägd mark men givet är att så kommer att ske med allt vad det 
innebär i störning gentemot enskild markägare. I förlängningen kan tex. inskränkning i möjligheten 
att bedriva jakt på söndagar påtvingas av Länsstyrelsen vilket redan är en realitet i stadsnära områ-
den. Inget att välkomna som närmst granne till kommunal mark.
Högt tryck på byggnations önskemål i området?
Vi har vid samrådsmöten efterfrågat dokumentation som styrker detta påstående?
Då något sådant inte verkar existera är frågan naturlig, var kommer påståendet ifrån?
Är det ett stort antal personer som uppvaktat förvaltningen med byggnationsönskemål i vår byggd? 
Knappast!

Kan det vara så att något fåtal eller kanske rent av  en person uppvaktat berörda tjänstemän i sån 
omfattning av man till slut givit vika och uttrycket uppstått på så vis.
Nog är det så att VA-anslutningen är en dålig affär för vår kommun och skall finansieras med bygg-
nation, så uttrycket ”högt tryck” kommer väl till pass även om det skulle visa sig vara på manipule-
rad grund. 

Gräsås!?
Gårdsnamnen Gräsås uppstod någon gång på tiden innan Gustav Vasa fått skägg!
Det avser den gräsbevuxna ås på vilken idag fastigheterna Gräsås 1:2 och 1:39 är uppförda. Med 
tiden har begreppet tagit ny innebörd på slingriga vägar men, kommunens tilltänkta villaområde har 
aldrig tillhört Gräsås hemman, vänligen läs på och kalla det för vad det är.

Kallelse till berörda?
Det står i texten att berörda fastighetsägare, arrendatorer och grannar kallas till samråd?
Trots att jag äger större andelstal i Gräsås vägsamfällighet än K-d kommun, jag arrenderar åkermark 
av kommun i  direkt anslutning till exploateringsområdet, har jag fått bjuda in mig själv till 2 sam-
rådsmöten och nu, möjligheten att yttra mig skriftligen.
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Undrar givetvis om det är fler än jag som glömts bort i processen?
Tyvärr känns det som att hela projektet vilar på okunskap om lokala omständigheter.

Sammanfattning.
Karlstads kommun, finn lämpligare lokalisering av byggnation där era planer inte påverkar redan 
boende i så negativ omfattning som det handlar om i detta fall.

Då något sådant inte verkar existera är frågan naturlig, var kommer påståendet ifrån?
Är det ett stort antal personer som uppvaktat förvaltningen med byggnationsönskemål i vår byggd? 
Knappast! Kan det vara så att något fåtal eller kanske rent av en person uppvaktat berörda tjänste-
män i sådan omfattning av man till slut givit vika och uttrycket uppstått på så vis.
Nog är det så att VA-anslutningen är en dålig affär för vår kommun och skall finansieras med bygg-
nation, så uttrycket ”högt tryck” kommer väl till pass även om det skulle visa sig vara på manipule-
rad grund. 

Namnet Gräsås
Gårdsnamnen Gräsås uppstod någon gång på tiden innan Gustav Vasa fått skägg!
Det avser den gräsbevuxna ås på vilken idag fastigheterna Gräsås 1:2 och 1:39 är uppförda. Med 
tiden har begreppet tagit ny innebörd på slingriga vägar men, kommunens tilltänkta villaområde har 
aldrig tillhört Gräsås hemman, vänligen läs på och kalla det för vad det är.

Avgränsning av samrådskrets
Det står i texten att berörda fastighetsägare, arrendatorer och grannar kallas till samråd?
Trots att jag äger större andelstal i Gräsås vägsamfällighet än K-d kommun, jag arrenderar åkermark 
av kommun i direkt anslutning till exploateringsområdet, har jag fått bjuda in mig själv till 2 sam-
rådsmöten och nu, möjligheten att yttra mig skriftligen.
Undrar givetvis om det är fler än jag som glömts bort i processen?

Sammanfattning
Karlstads kommun, finn lämpligare lokalisering av byggnation där era planer inte påverkar redan 
boende i så negativ omfattning som det handlar om i detta fall.
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Bilaga 2 - Mötesanteckningar samrådsmöte

Samrådsmöte angående programhandling för Alsters-Gräsås och Skål 2020-06-03 

Datum  2020-06-03
Plats  via Teams (från Samhällsbyggnadshuset)
Deltagare Sofia Anesäter-Olsson (SBF)
  Åsa Lundgren (SBF) 

20 personer deltog på mötet. 

Mötet inleds
Sofia informerar om programförslaget. Om förutsättningarna och de olika värden som finns utpe-
kade i området sedan tidigare.

Frågor och synpunkter
Vem kommer äga vägen i området?
Enligt programförslaget så är vägen tänkt att vara fortsatt enskild och ingå i befintlig vägförening

Vilket år kommer va?
Enligt kommunens va-plan 2021-2026, men den är försenad så vi kan inte svara på det i dagsläget. 

Hur många önskade ca 20 hus?
SBF har i uppdrag att utreda tillkommande bebyggelse i området och samrådet är till för respons. 
Befintlig infrastruktur finns och va är på väg, det finns en efterfrågan om att bo i Gräsås. Vi vill få 
in synpunkter! 

Det större området är mestadels kommunal mark. Många uppskattar och söker sig till en genuint lantlig miljö, som 
på norra sidan vägen. Om det utförs som kommunen brukar så blir det ett kalhygge, stenöken….vill man tillföra 
tomter så flytta dem 200 meter söderut, via anslutningsvägen från den spanska vänstersvängen vid 63:an (vägen som 
går mot en crossbana). Vägen i området är svår att mötas på, det är dålig sikt och enskilda träd finns utpekade. 
Räknar ni med att vägen klara alla nya hus?
Vi tar med oss synpunkterna.

Varför föreslås två tomter på jordbruksmark?
I programförslaget finns ett resonemang om varför det skulle kunna vara lämpligt, vi ser att tomtlä-
gena passar in i bebyggelsestrukturen. Men jordbruksmarken är ju en ändlig resurs så vi får se vad vi 
får in för synpunkter från andra remissinstanser, som t.ex. Lst. 

De små plupparna på gamla avstyckade fastigheter (från 1950-talet och framåt, Skål 1:29 t. ex.) Kan ni utveckla 
resonemanget om varför de är lämpliga?
Vi har utgått ifrån de värden som finns redovisade i förslaget och gjort en bedömning utifrån det. I 
kartorna finns de olika ”värdelagren” redovisade, vissa platser har utpekade naturvärden, det finns 
utpekade områden med jordbruksmark, kulturvärden, områden värdefulla för landskapsbilden osv. 
På en del ställen överlappar de varandra och på andra ställen finns färre. Vi har bedömt att dessa 
lägen skulle komplettera befintlig bebyggelsestruktur. 

Varför fick förhandsbeskedet för område 3 avslag?
Pga va-planen (tror vi).
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En geohydrologisk utredning för grundvattnet, varför behövs den nu och inte för 4 år sedan? Om man kan säker-
ställa miljökonsekvenserna. 
Det är olämpligt med nya enskilda avlopp i området då dricksvattenbrunnar i området kan påverkas, 
möjligheten till kommunalt va är en viktig del för frågan om ny bebyggelse.

Man måste ha koll på grundvattennivåerna i området, grundvattnet ligger högt, skogen avvattnas och det behövs 
avskärande diken kring området isåfall.
Ja man behöver titta på hur man kan lösa det i ett nästa skede (detaljplan).

”Högt bebyggelsetryck med ett flertal avslag av förhandsbesked”?? Det låter lite häftigt…
Ja det formuleras så i Översiktsplanen, vi känner till 2. Under 2000-talet så har det kommit till 11 
nya bostäder och nyligen har det kommit in en fråga om förhandsbesked norr om programområdet.

Det är skillnad på om det är 1 person som ringer 100 gånger eller om det är 100 personer som ringer. Det är nog ett 
fåtal aktörer som varit väldigt aktiva, snarare än att det är hela Karlstad som vill flytta ut. Det är nog inte så stort 
bebyggelsetryck egentligen. På 70 år har det bara kommit in 4 konkreta bud på de två avstyckade tomterna.
-

Tar kommunen ansvar för att vi kan ta oss in och ut på vägen i området under byggnation? Och vem står för kost-
nader för ev breddning och skador på vägen under byggtiden?
Hur det ska lösas praktiskt är frågor som får redas ut i senare skede, men spontant så är det nog exploatören som 
bör stå för kostnaden (det är ju exploatören som har nytta av åtgärderna och exploateringen som är anledningen till 
åtgärderna). 
Vi tar med oss frågan. 

Vägen tål inte byggtrafik och trafiken från 20 nya hus. Man behöver bredda och förstärka osv. Under byggtiden så 
blir det stopp på vägen, det kommer fungera dåligt med entreprenadmaskiner – man måste bredda vägen! Och då 
behövs tvångsinlösen osv., det är det inte många som vill.
Det kommer att vara en fråga i ett nästa skede med detaljplan och genomförande, kan komma att 
bli liknande frågor kring va och ledningsrätt till exempel. 

Det är vattensjukt i skogen, känt för kallkälleådrorna, det kommer klart vatten direkt ur åkern. Det är vatten som 
pressar ned från Björbyåsen och rinner ned mot åkrarna. Det behövs dränering, täckdikning…det kommer att leda 
till översvämning
Det är en fråga som man får utreda i samband med detaljplan, till exempel i en dagvattenutredning i 
nästa skede

Ökning med 70% - är det rimligt i en liten by? Hur ska inte det förändra karaktären?
Det är en idyllisk plats, ingen har efterfrågat någon villagata. Villagatan plus alla bilar är en produkt som ingen vill 
ha. ”Naturskönt som Kartberget”…. Jobba nedåt Stockfallet,Edsgatan istället.
-

Bevara karaktären, med skogen runt villorna – det upplevs som många hus och en struktur som inte finns.
Ett nybyggnadsområde, det blir ju ingrepp. Men att bevara vissa träd och skog närmast ängen, det 
finns förutsättningar och man kan göra anpassningar. Ambitionen i programmet är ju att områdets 
karaktär så långt som möjligt ska bevaras, i kombination med fler boende. Men det beror också på 
hur det utförs i ett genomförandeskede. Illustrationsplanen är bara en möjlig utformning, frågan 
om placering av bebyggelse utreds och bestäms i detaljplan. 

Rundkörning runt en öppen yta, då ser man ju alla villorna på en gång.
Andra förslag, kan ni ta till er det? Som det söderut, som inte stör oss i Gräsås?
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Ja, programförslaget är ute på samråd för att synpunkter ska kunna ges och ge ett bättre beslutsun-
derlag.

Bättre att kommunen håller sig på sin egen mark. Efter Långenäs/Edsgatan så är jag på min vakt mot kommu-
nen.
-

Husen längs vägen är den struktur som finns sedan tidigare.
-

Börja inte med planläggning innan man löst va och väg. Hur ser vägen ut, vem äger den, kanske är det lättast att 
flytta hela vägen söderut. Nere på 63:an är det också en mera trafiksäker infart vid den spanska vänstersvängen.
Vi tar med oss frågorna.

Det finns behov av att kunna flytta hästar och får längs vägen, till hagar.
Vi tar med oss frågan.

Området söderut kan nischas, det ligger nära golfbanan, flytta området i skogen 200 meter söderut
Vi tar med oss frågorna. Tack för synpunkterna!
 
Till anteckningarna har också mötets chatt-historik citerats nedan:
- Vem kommer att äga vägen i området? 
- Vilket år kommer VA?
- Hur många av de boende önskade ett större område med ca 20 hus i Gräsås?
- Får man ställa en muntlig fråga? 
- Synpunkter fick ni på mötet i vintras och det verkar kommunen inte ha tagit hänsyn till.
- Räknar ni med att befintlig väg klarar av den ökade trafiken med så många hus? 
- Varför föreslås två tomter på brukbar jordbruks/betesmark? Ändlig resurs och höga natur 
 värden nämndes. 
- Vet inte vem som framför synpunkter nu men jag håller med på alla punkter.  
- Håller med dig fullständigt Daniel!
- Håller också med fullständigt. 
- Tar kommunen ansvaret för vägunderhållet under byggnation så att vi som bor längst in tar  
 oss in och ut utan hinder? 
- Apropå högt bebyggelsetryck? 24 nya hus till befintliga ca 34 hus är en ökning av hushållen  
 med dryga 70%. Är det rimligt i en liten lantlig by? 
- Ni pratar om att vägen ska hanteras utan att förändra karaktären i området, men det är  
 ju i första hand 24 nya hus det handlar om, vissa tätt intill befintliga hus. Hur ska det inte  
 förändra karaktären? 
- Ni kan inte skylla på att alla frågor som vi har är brukliga i nästa steg för detta måste ni i  
 detta läge ha tänkt på. Jag håller med dig igen, Daniel. 
- Apropå karaktär, hur tänker man kring bevarandet av skogen kring de tjugo villorna? 
- Precis de här synpunkterna framkom ju under dialogmötet, varför har man inte tagit hän 
 syn till det? 
- För oss som bor här är det ju helt oväsentligt om ni tycker att det ser trevligt ut. 
- Om man tänker sig att bygga 20 nya hus, varför placerar man även in några hus mittemot  
 redan befintlig? Istället för skog ska man ha ett hus till utsikt. Dom extra husen kan väl lika  
 gärna ingå i klungan i skogen i så fall?

Antecknat av Åsa Lundgren
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