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Vad är en bebyggelseutredning?
Bebyggelseutredningen syftar till att skapa ett underlag
för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i området. 
Utredningen ligger till grund för fortsatt hantering av bygglov, 
förhandsbesked och eventuell planläggning inom området.

Var är vi nu? 
Bebyggelseutredningen föreslås godkännas av stadsbygg-
nadsnämnden den 26 januari 2022. Innan dess har utred-
ningen varit på samråd där boende, myndigheter och andra 
kommunala förvaltningar haft möjlighet att framföra synpunkter. 
Samtliga inkomna synpunkter och stadsbyggnadsförvaltningens 
kommentar till dem finns samlade i samrådsredogörelsen som 
hör till bebyggelseutredningen. 

Bebyggelseutredningen är framtagen av stadsbyggnadsförvalt-
ningen genom Maria Lindström och Marie Janäng.



SAMMANFATTNING

Utredningen syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan 
tillkomma inom utredningsområdet. Förslaget bygger på att kommunalt vatten och 
avlopp inte byggs ut i området.  
 
Utbyggnadsmöjligheterna i området är begränsade utifrån flera aspekter. Stora delar av 
området blir översvämmade vid ett 200-års flöde i Klarälven, vilket kommunen har som 
riktlinje ska klaras för all nybyggnation av bostäder. Stora delar av området består också 
av aktivt brukad jordbruksmark. Sedan har Grava kyrka, med bebyggelsen och det öppna 
odlingslandskapet kring kyrkan, ett kulturhistoriskt värde, vilket begränsar nybyggnation 
intill den. 

Förutom de här förutsättningarna och begränsningarna för nybyggnation i området så är 
möjligheterna att klara dricksvattenförsörjningen också begränsad. Sammantaget behöver 
ny bebyggelse, om det inte går att visa på annat, lösas genom samfällighetslösningar med 
kommunalt dricksvatten. Även med den lösningen finns svårigheter i och med att det kan 
bli ekonomiskt kostsamt för enskilda att dra ledning långa sträckor. Nybyggnation skulle 
också kunna kopplas på befintlig gemensamhetsanläggning för vattenledning, men då 
krävs godkännande från föreningen, vilket inte är något som kommunen råder över.  
 
Bebyggelseutredningen föreslår utifrån detta endast en mycket försiktig komplettering av 
befintlig bebyggelse. Den begränsade komplettering som föreslås i området bedöms inte 
ge några stora miljö-, sociala- eller ekonomiska konsekvenser. Området kommer fortsatt 
vara lantligt och glest och landskapets kvaliteter bibehålls.
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Syfte och bakgrund
Utredningen syftar till att utreda 
hur och i vilken omfattning ny 
bebyggelse kan tillkomma inom 
utredningsområdet.  
 
Under 2008 framförde flera boende 
inom området samt befintlig 
samfällighetsförening synpunkter 
på den successiva utbyggnaden av 
landsbygden norr om Grava kyrka. 
Det efterfrågades en mer övergripande 
planering som visar hur ny bebyggelse 
kan komplettera området med hänsyn 
till natur-och kulturvärden. Ett tiotal 
etableringar hade då tillkommit 
under relativt kort tid och frågor om 
ytterligare etableringar hade framförts. 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 
2009 att i avvaktan på en övergripande 
bebyggelseutredning ej medge 
ytterligare förhandsbesked inom det 
aktuella området. 

Uppdrag
Den 15 april 2019 fick stadsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
bebyggelseutredning för Grava-Sanna.

Geografiskt läge och 
avgränsning
Utredningsområdet Grava-Sanna ligger 
ca 11 km norr om Karlstads centrum 
och angränsar i öst till Klarälven och i 
väst till riksväg 62. Utredningsområdet 
börjar i söder där Skårevägen ansluter 
mot riksvägen (strax söder om Grava 
kyrka) och sträcker sig norrut tills den 
enskilda vägen slutar i en vändplan. 

Markägande 
All mark inom området är privatägd. 
Gemensamhetsanläggningar för vägar 
och vattenledning finns. 

Inledning
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2012
Översiktsplanen beskriver att bebyg-
gelsetrycket är relativt hårt på lands-
bygden i stadens närhet, där det är 
möjligt att bo på landet men ändå ha 
närhet till skolor, arbetsplatser och 
service i staden. För flera av dessa 
områden krävs övergripande planmäs-
siga utredningar för att studera hur, 
och i vilken omfattning, ny bebyggelse 
kan tillkomma. Området Sanna-Grava 
pekas ut som ett sådant ”utrednings-
område på stadsnära landsbygd”. 

Översiktsplanen anger även ett antal 
kriterier för byggande på landsbygden 
utifrån lokalisering samt utformning av 
tomt respektive byggnad, bland annat 
att bebyggelse endast ska tillåtas om 
vatten, avlopp och väganslutningar kan 
ordnas på ett tillfredsställande sätt. 

VA-plan 2015
VA-planen är ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan. Området 
Sanna har i VA-planen bedömts ha en 
tillfredsställande VA-struktur, så länge 
förutsättningarna inte ändras till följd 
av t ex exploatering. Motiven till att 
ett område inte bedöms vara i behov 
av en förändrad VA-struktur är en 
sammanvägning där ett eller flera av 
följande kriterier uppfylls: 
• Området har en sådan karaktär att 

omhändertagande av avlopp kan 
lösas enskilt även i framtiden till 
följd av exempelvis få fastigheter, 
gynnsamma geologiska förhål-
landen, stora tomter eller stora 
avstånd mellan tomterna. 

• Området har gemensamt omhän-
dertagande av avlopp.

• Området har anslutning till allmän 
vattenförsörjning eller en gemen-
sam lokal anläggning för vatten-
försörjning. 

Gällande detaljplan
Det finns ingen detaljplan inom om-
rådet. 

Utredningar
- Kulturmiljöutredning vid Grava och 
Sanna, 2009 (Värmlands Museum)
- VA-utredning, SWECO 2021

600m4002000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2020-04-01

Skala 1:10000

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

Klarälven

Mot Karlstad

Mot Forshaga

Riksväg 62

Grava kyrka



  BEBYGGELSEUTREDNING GRAVA KYRKA - SANNA                   | 5

INLEDNING

 
Inom den fysiska planeringen finns 
hänsyn och avvägningar som behö-
ver göras rörande annan lagstiftning 
i allmänhet och miljöbalken i synner-
het. Följande lagrum behöver särskilt 
beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsyns-
regler
Utredningen bedöms uppfylla kraven 
på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande be-
stämmelser för hushållning med 
mark och vattenområden, främst 
riksintressen.

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är 
jordbruk av nationell betydelse och 
brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. I stort så påverkas inte 
jordbruksmarken av förslaget. Endast 
en liten del föreslås kunna tas i anspråk 
för bebyggelse inom del av område 
A. Den aktuella jordbruksmarken 
ligger nära befintliga bostäder (kan 
ge störningar) och bra intill befinltig 
väg. Karlstads kommun strävar efter 
att kunna erbjuda många olika typer 
av boenden och inom Grava-Sanna 
finns stora begränsningar i att bygga 
fler bostäder. Här finns en möjlighet 
att med ett mycket begränsat ian-
språktagande av jordbruksmark kunna 
komplettera befintliga bostadsetable-
ringar med ytterligare några bostä-
der, utan att områdets kvaliteter som 
”att bo på landet” äventyras. Därtill 
finns goda möjligheter till ett hållbart 
resande med tillgång till kollektivtrafik, 
och även cykelavstånd till service som 
livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, 
skolor och fritidsanläggningar.

Riksväg 62 omfattas av riksintresse 
för vägar enligt 3 kapitlet 8 § vilket 
innebär att möjligheten att trafikera 
vägen i nödvändig omfattning inte ska 
försvåras genom åtgärder i anslutning 
till vägen. Riksintresset bedöms inte 
påverkas negativt.

Planområdet angränsar till Klarälven, 
där Klarälvens nedre lopp är utpekat 
som riksintresse för naturvården enligt  
miljöbalkens 3 kapitel. Ingen bebyggel-
se föreslås i närheten av området.

4 kap. MB – Särskilda bestäm-
melser för vissa områden
Det finns inga riksintressen enligt 4 
kapitlet inom eller i närheten av utred-
ningsområdet.
5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna syftar till att 
skydda människors miljö och hälsa. 
Idag finns det särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften 
(SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster 
(SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och 
musselvatten (SFS
2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Den lokala ökningen av bilrörel-
ser som följd av fler bostäder inom 
området bedöms inte innebära att 
föroreningar i utomhusluft påverkas 
märkbart.

Marken inom utredningsområdet 
kommer i sitt genomförande inte att 
kräva omfattande utfyllnads- eller 
schaktarbeten som kan tänkas påverka 
vattenkvaliteten i recipienten.

Gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten är den sammanfattade bedöm-
ningen att den kvantitativa statusen 

och miljökvalitetsnormen inte påver-
kas av nya bostäderna med enskilda 
dricksvattentäkter. Nya bostäder med 
enskilda avloppsanläggningar inom 
utredningsområdet kan påverka riskbe-
dömningen för kemisk status och leda 
till att påverkan behöver utredas och 
eventuellt åtgärdas för att säkerställa 
att miljökvalitetsnormen för kemisk 
status uppnås.

6 kap. MB - Undersökning om 
betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande 
miljöpåverkan har inte gjorts. Bebyg-
gelseutredningen är ingen plan som 
omfattas av 6 kap MB. Undersökning 
kommer göras inför eventuell de-
taljplanering i området.

7 kap. MB – Skydd av naturen, 
strandskydd, biotopskydd, natur-
reservat, Natura 2000 mm
Det finns biotoper som har ett gene-
rellt biotopskydd i hela landet. Det är 
små biotoper som har minskat starkt
och är värdefulla för växt- och djurar-
ter i ett ofta ensartat eller fragmenterat 
landskap. De flesta av dessa biotoper
finns i jordbrukslandskapet. De bioto-
per som är skyddade i hela landet och 
kan finnas inom området är:
• allé
• odlingsröse i jordbruksmark
• stenmur i jordbruksmark
• åkerholme

Vid Klarälven gäller 100 meter strand-
skydd. Strandskyddet syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandom-
råden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Ingen ny bebyggelse föreslås inom 
strandskyddat område.

Avvägningar enligt miljöbalken
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Förutsättningar
Pågående markanvändning
Marken inom området består av jord-
bruksmark, bebyggelseområden, kyrka 
med kyrkogård och tillhörande bebyg-
gelse samt mindre partier skogsmark. 
Gravån korsar området i väst-östlig 
riktning. 

Inom området finns 55 permanent-
bostäder samt 5 fritidshus. Några av 
permanentbostäderna utgörs av större 
bondgårdar med odling och/eller 
djurhållning. 

Bebyggelse och kulturmiljö
Området kring kyrkan har pekats 
ut som värdefull bebyggelsemiljö i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
”Ditt Värmland” samt i kommunens 
inventering från 1976-1978. Den östra 
landsvägen har även pekats ut som en 
kulturhistorisk väg av länsstyrelsen. 
Inom området finns flera fornlämning-
ar samt övriga kulturhistoriska läm-
ningar som redogörs i Riksantikvarieä-
mbetets Fornsök. Värmlands Museum 
utförde 2009 en kulturmiljöutredning 
vid Grava och Sanna på uppdrag av 
Karlstads kommun. Informationen 
i detta avsnitt har hämtats från ovan 
nämnda material. 

Området består till stor del av öppen 
och brukad mark tillhörande de histo-
riskt kända gårdarna Grava, Sanna och 
Ängebäck. Gården Ängebäck ligger 
utanför planområdet (väster om riks-
vägen) men mark tillhörande gården 
finns i planområdets norra delar. Gra-
va är i skriftligt källmaterial känt sedan 
1362, Sanna sedan 1540 och Ängebäck 
sedan 1426. Grava är också namnet på 
kyrksocknen, ett sockennamn doku-
menterat sedan 1359.

Grava kyrka har under lång tid varit en 
naturlig samlingsplats i landskapet. På 
kartor från 1700- och 1800-talen syns 
tydligt att kyrkan ligger i en knutpunkt 
där flera vägar möts. Den största av 
dessa vägar var den som kom söderi-
från och passerade kyrkan på den östra 
sidan, förbi Sanna och vidare norrut. 

Det fanns även vägar som gick väster-
ut. På 1960-talet har de äldre vägarna 
kompletterats med en rakare sträck-
ning väster om kyrkan.  

Den befintliga bebyggelsen på de äldre 
gårdarna är huvudsakligen uppförd 
under 1800- och tidigt 1900-tal. Bo-
stadsbebyggelsen har sedan komplette-
rats under hela 1900-talet med en mer 
markant ökning både under 90-talet 
och 2000-talet. Merparten av husen 
har uppförts längs befitnliga stråk, 
även om en del av de nyare husen upp-
förts längs nya stråk från vägen. 

Bebyggelsen är lantlig till sin karaktär. 
Förutom de två stora gårdarna vid 
kyrkan kännetecknas bebyggelsen av 
relativt lågmälda bostadshus och röd-
färgade ekonomibyggnader, placerade i 
skogspartier och utmed allmänna vägar 
och vattendrag. En del äldre torpbe-
byggelse har under åren bytts ut, men 
karaktären har bevarats genom att ny 
bebyggelse har anpassats efter den äld-
re till färg och volym. Kännetecknande 
längs den gamla landsvägen är också 
att bostadshusen är vända mot vägen. 

Värmlands Museum har pekat ut nio 
byggnader med ett särskilt kulturhisto-
riskt värde, de är alla i någon mening 
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Förutsättningar
FÖRUTSÄTTNINGAR

unika eller typiska och utgör enskilt 
och tillsammans kulturhistoriskt vikti-
ga inslag i miljön. Två av byggnaderna 
(gårdsmiljöer, röda prickarna i kartan 
intill) är mycket bevarandevärda med 
anledning av dess miljömässiga kva-
liteter och vad de kan berätta utifrån 
äldre tiders byggnadsskick och platsens 
historia. Övriga byggnader berättar 
något om områdets utveckling och 
som har viktiga miljömässiga kvali-
teter (såsom missionshus, torpmiljö, 
gårdsmiljö och församlingshem), men 
här ligger betoningen framför allt i det 
miljömässiga värdet och i mindre grad 
i byggnadernas detaljutförande. 

Värdefulla kulturmiljöer
Den gamla landsvägen
Vägen öster om Grava kyrka utgör del 
av en kulturhistorisk väg som totalt är 
cirka 8 mil lång mellan Karlstad och 
Torsby. Redan under förhistorisk tid 
och medeltid utgjorde dalgången vid 
Frykensjöarna ett kommunikations-
stråk. Även om vägens sträckning har 
ändrats något genom århundradena 
är det bestående intrycket att vägen 
inom planområdet är av hög ålder och 
relativt oförändrad. 

Bebyggelsen längs vägen är av blan-
dad ålder men har en relativt likartad 
karaktär. Med undantag för de större 
gårdarna vid kyrkan är bebyggelsen 
småskalig. Vanligt är att både bostads-
hus och ekonomibyggnader är målade 
i faluröd kulör. Kännetecknande är 
också hur bostadshusen är vända mot 
vägen. 

Kyrkan, de gamla gårdarna och det öppna 
landskapet
Nuvarande kyrka härrör från 1600-ta-
let, men mycket talar för att dagens 
kyrkplats är samma som den medelti-
da. Kyrkan har varit en central plats i 
landskapet i många hundra år. Detta 
märks också på olika tiders vägdrag-
ningar. Bebyggelsen och det öppna 
odlingslandskapet kring kyrkan ger en 
god bild av den värmländska landsbyg-
den där kyrkan varit lokalt centrum för 
religion och administration. 

Fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar
På 1860-talet omnämns gravhögar 
vid Grava by, gravhögar som redan 
då blivit helt förstörda. Exakt var 
dessa högar legat har inte kunnat 
fastställas, men mycket talar för att de 
legat omkring 300 meter nordöst om 
kyrkan. Platsen är bebyggd idag. Spår 
efter förhistorisk bebyggelse har även 
påträffats i åkrarna i området. Några 
äldre lämningar än från järnåldern har 
inte kunnat beläggas. Under ännu äldre 
tider har en vik av Vänern nått upp 

till Grava på så sätt att sjöarna Södra 
och Norra Hyn även de var en del av 
Vänern. 

Inom området finns flera fasta forn-
lämningar. Ett par boplatsområden i 
åkermarken (ej synliga), en kolnings-
grop (som avser lämning efter fram-
ställning av träkol) samt en väghåll-
ningssten längs den gamla vägen 
(ursprunglig plats). Fornlämningar är 
skyddade och ingrepp i fast fornläm-
ning med tillhörande fornlämningsom-
råde kräver tillstånd enligt kulturmiljö-
lagen. 

Kartan visar inringat i blått den bebyggelsemiljö kring Grava kyrka som pekas ut ha ett kultur-
historiskt värde. Prickarna visar byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde, de röda med något 
högre värde. Den gamla landsvägen är också utpekad som kulturhistorisk väg.
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Höga naturvärden
Gravadeltat
Norr om Skåre finns på båda sidor om 
Klarälvens nuvarande lopp välbevarade 
och talrika spår av den tidigare delta-
bildningen, Gravadeltat. Gravadeltat 
bedöms ha ett mycket högt naturvärde, 
varav delar ligger inom det aktuella 
området för bebyggelseutredningen. 

Gravadeltat är ett av de deltan i en 
serie som Klarälven avsatt längs det 
nuvarande loppet speglande Vänerns 
forna strandlinjer och den pågående 
landhöjningen. De vidsträckta ytorna 
med älvsand delas av restsjöar, gamla 
älvfåror, rännor och älvvallar. 

Nyckelbiotoper 
Området för naturreservatet samt min-
dre områden norr och söder om natur-
reservatet är klassat som nyckelbioto-
per. Det finns rikligt med död ved och 
lövskogen översvämmas regelbundet. 

Generellt biotopskydd
Det finns biotoper som har ett gene-
rellt biotopskydd i hela landet, enligt 
miljöbalken 7 kaptiel. Det är små 
biotoper som har minskat starkt och är 
värdefulla för växt- och djurarter i ett 
ofta ensartat eller fragmenterat land-
skap. De flesta av dessa biotoper finns 
i jordbrukslandskapet. De biotoper 
som är skyddade i hela landet och kan 
finnas inom det aktuella området är: 
• allé
• odlingsröse i jordbruksmark
• småvatten och våtmark i jordbruk-

smark

• stenmur i jordbruksmark
• åkerholme

Ekologiska spridningssamband
Karlstads kommun har tidigare låtit 
analysera spridningssambanden för 
karaktäristiska naturtyper inom Karl-
stads tätort; ädellövträd, blommande 
marker och brynmiljöer, gammal 
solbelsyt tall, gammal barrskog, vat-
tenmiljöer samt bland- och lövskog 
(Ekologigruppen 2016 och 2019). 

Större delen av planområdet ingår i 
en sekundär spridningskorridor för 
vildbin (viktiga pollinatörer i jord-
brukslandskapet), som sträcker sig i 
öst-västlig riktning över älven samt 
söderut. Skogsbryn och död ved inom 
området utgör viktiga livsmiljöer (bo-
platser). Blommande trädgårdar samt 
kyrkogården utgör potentiella födo-
söksområden.

Ett spridningssamband för yngre 
bland och lövskog (40-årig) i öst-väst-
lig riktning över Klarälven finns i den 
norra delen av planområdet. Naturre-
servatet och markerna söderut ingår 
även de i ett spridningssamband över 
älven. Naturreservatet är en viktig livs-
miljö för arter kopplade till bland- och 
lövskog. För arter som lever i yngre 
bland -och lövskog kan vegetationen 
vid kyrkogården, längs Gravån samt 
mindre skogsområden i de centrala 
samt norra delarna av planområdet 
utgöra möjliga livsmiljöer.

I området kring kyrkan och Gravån 
finns några bytomter/gårdstomter 
samt en lämning efter ett torp, som 
klassas som möjliga fornlämningar. 
Även stenvalvsbron över Gravån 
(längs den gamla vägen) klassas som 
en möjlig fornlämning. 

Längs den gamla vägen finns ytterli-
gare vägmärken (väghållningssten och 
milstolpe) som bedöms vara övriga 
kulturhistoriska lämningar. I skogsmar-
ken i norr finns två ytterligare kol-
ningsanläggningar, som också bedöms 
vara övriga kulturhistoriska lämningar. 

Naturvärden och ekologiska 
spridningssamband
Naturreservat
Intill Klarälven i den södra delen av 
området ligger Rustad strandskog, som 
är ett naturreservat enligt miljöbalkens 
7 kapitel. Rustad strandskog utgör en 
del av området för Gravadeltat (se 
nedan) och är en äldre, flerskiktad 
lövskog på fuktig mark vid Klarälvens 
strand. Den skyddades som naturre-
servat år 2005 av Karlstads kommun. 

I skogen finns rikligt med både ståen-
de och liggande död ved. Skogen växer 
på några älvvallar som har avsatts i 
strandkanten av Klarälven. Mellan 
älvvallarna finns ett par öppna stråk 
som tidivs håller stillastående vatten. 
Terrängen i området är flack och 
området översvämmas regelbundet när 
det är högvatten i älven. 

Naturreservatet Rustad strandskog Värdefull tall i områdetBjörkdunge i norr
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FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

De stora ädellövträden på kyrkogården 
(främst ek och lind) kan utgöra viktiga 
livsmiljöer för ädellövträdslevande 
insekter. Den stora tallen vid parke-
ringen till naturreservatet kan utgöra 
en viktig livsmiljö för sällsynta arter 
knutna till gamla solbeslyta tallar. I de 
centrala samt norra delarna av plan-
området finns några viktiga livsmiljöer 
kopplat till gammal barrskog. Dessa 
platser ingår inte i något större sprid-
ningssamband. 

Värdefulla träd
Kyrkogården vid Grava kyrka innehåll-
er många värdefulla träd (främst lind 

och ek) enligt länsstyrelsens inven-
tering 2006-2008. Det finns även en 
värdefull björk längs byvägen genom 
gamla kyrkbyn samt en värdefull tall 
vid naturreservatet Rustads strandskog. 

Strandskydd
Vid Klarälven gäller 100 meter strand-
skydd enligt miljöbalkens 7 kapitel. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Rekreation och friluftsliv
Det finns vandringsleder/stigar i 
naturmark inom naturreservatet, längs 
med älven i norr samt över mot sjön 
Södra Hyn (väster om riksvägen). 
Utöver det är den gamla landsvägen ett 
fint promenadstråk, dock i blandtrafik. 

Klarälven ligger intill planområdet 
men upplevs relativt otillgänglig. Inom 
naturreservatet passerar vandrings-
leden nära och i nivå med vattnet. I 
planomårdets norra delar följer lands-
vägen Klarälvens strand, men älven är 
svårtillgänglig med branta slänter ner 
mot vattnet. 

Jordbruksmarken upplevs till viss del 
som en barriär, eftersom den inte är 
tillgänglig för rekreation. Osäkra passa-
ger över riksvägen gör att vandrings-
leder och sjön på västra sidan upplevs 
svårtillgängliga. 

Jordbruk och djurhållning
Bra jordbruksmark kan betraktas 
som en ändlig resurs och bör därför 
beaktas vid nya markanspråk. Stor del 
av planområdet utgörs av öppen mark 
och betraktas som jordbruksmark, där 
odling eller bete pågår. 

I miljöbalken 3:4 står det att: 
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark 

Kartan visar var utpekade naturvärden finns. Nyckelbiotoper i mörk orange. Områden med 
naturvärdesklass 2 ljus orange och värdefulla träd som gröna symboler.

Klarälven i områdets norra del.  
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tas i anspråk.” Splittring av samman-
hängande jordbrukslandskap med 
goda produktionsförutsättningar bör 
undvikas så långt det går.

Jordbruket kan även medföra störning-
ar för omgivningen som måste beaktas 
vid lokalisering av ny bebyggelse. 

Service
I Skåre, ca 3-6 kilometer söder om 
planområdet, finns service så som sko-
la, förskola, mataffär, vårdcentral och 
vissa verksamheter. 

Trafik
Cykel
Det finns inga separata cykelvägar 
inom området, eller i anslutning mot 
Skåre. Gång- och cykeltunnel under 
rikvsägen finns i höjd med kyrkan. 
Däremot ser kommunen det som 
gynnsamt att bygga en cykelväg för 
att förbättra för cyklister. Just nu 
utreder kommunen möjligheten för 
en cykelbana mellan Grava kyrka och 
korsningen Fruktvägen/Skårevägen i 
Stodene.

Kollektivtrafik
Hållplats för stadsbuss linje 8 mot 
Karlstads centrum finns vid Grava 
kyrka. Bussarna avgår cirka två gånger 
per timme. 

Längs riksväg 62 finns tre hållplatslä-
gen för Värmlandstrafik (Södra Sanna, 
Ängebäck samt Norra Sanna). Bussar-
na trafikerar sträckan Karlstad - Fors-
haga och vidare norrut i Värmland. De 
avgår cirka en gång i timmen. 

Bil
Landsvägarna inom planområdet har 
enskilt huvudmannaskap och statligt 
driftsbidrag för skötseln. Gemensam-
hetsanläggning finns för vägarna. 

De två vägarna i södra delen av om-
rådet, vid ansluning till Grava kyrka 
(Skårevägen och Norra Grava) har 
kommunalt huvudmannaskap. 

Riksväg 62 har statligt huvudmanna-
skap och är utpekad som riksintresse. 
Den trafikeras med drygt 7000 fordon 
per årsmedeldygn (mätår 2018). 

Teknisk försörjning
Planområdet ligger utanför kommu-
nens allmänna verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och kommunen har 

enligt VA-planen (antagen av kom-
munfullmäktige 2015) inte för avsikt 
att dra fram kommunala vatten- och 
avloppsledningar till området. 

Avlopp
Samtliga avlopp inom området är 
enskilda anläggningar. De befintliga 
avloppen har inventerats av kommu-
nen och bristfälliga anläggningar har 
åtgärdats. Delar av området utgör hög 
skyddszon för enskilda avlopp. 

Vatten
Det finns en gemensamhetsanläggning 
för en vattenledning genom stora delar 
av området, med kommunalt vatten. 
Gemensamhetsanläggningen sköts av 
en samfällighetsförening. Samfällighet-
sföreningen lämnade synpunkter 2008 
(innan stadsbyggnadsnämndens beslut 
2009) att vattenledningarna är under-
dimensionerade och inte klarar fler 
anslutningar. Det finns även en mindre 
gemensamhetsanläggning för vatten-
ledning som går över Klarälven och tar 
vatten från andra sidan i sydost.

För att ta reda på vilka möjligheter 
som finns i området för att säkra en 
fortsatt hållbar vatten- och avlopps-
försörjning för ny bebyggelse, utan att 
kommunen tar över hela ansvaret, har 
en VA-utredning tagits fram (Sweco 
2021).

Tillgången på vatten från grundvatten-
förekomsten i området bedöms som 
god. Dock har förhöjda kloridhalter 
påträffats i en av de brunnar som 
används för uttag av dricksvatten samt 
ett flertal av energibrunnarna. Då det 
rör sig om borrade brunnar och att 
området ligger under den marina grän-
sen är sannolikheten stor att det rör sig 
om relikt saltvatten och inte salt från 
vägdagvatten.

Geoteknik och hydrologi
Enligt SGU:s jordartskarta består näs-
tan hela planområdet av älvsediment, 
grovsilt-finsand. En mindre del sydväst 
om kyrkan består av postglacial silt. 
Jordmäktigheten är djup, ca 35 meter.  

Inom området finns också några häst-
gårdar och hästhagar. Djurhållning kan 
medföra negativ påverkan på omgiv-
ningen i form av olägenheter så som 
dammbildning, buller, lukt, flugor samt 
risk för hälsopåverkan (främst risk för 
allergenspridning från hästhållning). 
Avstånd till djurhållning måste också 
beaktas vid lokalisering av ny bebyg-
gelse.
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Markavvattningsföretag 
Längs Gravån finns markavvattnings-
företaget ”Norra och Södra Hyns 
sänkning mm” från 1909-1910. 

Hälsa och säkerhet
Översvämning
Enligt kommunens riktlinjer avseende 
översvämning (Översvämningsrisk i 
Karlstad - Riktlinjer för planering och 
bygglov, Kommunfullmäktige 2018-
01-25) ska bostäder inte lokaliseras till 
områden så att de riskerar att över-
svämmas oftare än en gång vart 200:e 
år (200-årsflöde/nivå). Avsikten är att 
det ska gå att bo kvar i sin bostad samt 
att vatten, avlopp, el, värme och trans-
portinfrastruktur ska fortsätta fungera.  

Boverkets tillsynsvägledning anger att 
samhällsfunktioner och bebyggelse av 
mindre vikt kan tillåtas lokaliseras till 
områden med måttlig sannolikhet för 
översvämning, det vill säga ett 200-års-
flöde. Det kan röra sig om enstaka 
villor, fritidshus, restauranger, mindre 
industrier med liten eller obetydlig 
miljöpåverkan, vägar med förbifarts-
möjligheter med mera. 

Delar av den gamla landsvägen samt 
området österut mot Klarälven (mellan 
kyrkan och kraftledningen) ligger 
under 200-årsnivån för Klarälven lik-
som ett område längs Gravån. Mindre 
partier mellan riksvägen och den västra 
landsvägen ligger också under 200-års-
nivån. 

Eftersom enskilda avloppslösningar är 
en förutsättning inom området så är 
det viktigt att ny bebyggelse lokaliseras 
till översvämningssäker mark för att 
undvika ett läckage av avloppsvatten. 

Tillfart till området kan vid en eventu-
ell översvämning ske via riksvägen. En 
del befintlig bebyggelse ligger under 
200-årsnivån. 

Kartan visar 200-årsnivån för översvämning. De rosa områdena är instängda områden, dvs lägre mark 
som inte står i direktkontakt med Klarälven vid det aktuella flödet.  

Skyfall
Översvämningsrisken från skyfall 
går aldrig helt att undvika. Boverkets 
tillsynsvägledning anger att samhälls-
funktioner och bebyggelse av mindre 
vikt bör lokaliseras så att den årliga 
sannolikheten för att bebyggelsen tar 
skada vid översvämning är mindre än 
1/100. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunens riktlinjer avseende över-
svämning anger att ny bebyggelse bör 
placeras och höjdsättas så att färdigt 
golv ligger högre än beräknad vatten-
nivå vid 100-årsregn. 
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Markföroreningar
Källor för eventuell bakterie- eller 
föroreningsspridning i detta fall är 
dels läckage från avloppsanläggningar, 
dels ogräsbekämpning och gödsling 
av jordbruksmark, dels förorenings-
spridning från identifierade potentiellt 
förorenande verksamheter i området. 
Tillförda fyllnadsmassor kan innehålla 
föroreningar. Det finns också risk för 
förorening från två nedlagda verksam-
heter i området, en bilverkstad och en 
jordbruksverksamhet. 

Den nedlagda plantskolan är ett så 
kallat MIFO-objekt som Länsstyrelsen 
inledningsvis har klassat som riskklass 
2 – stor risk. 

Detta innebär att miljöförvaltningen 
behöver prioritera denna för vidare 
fas 2 (undersökningar) och riskklas-
sa objektet igen utifrån en närmre 
riskbedömning. De faktiska riskerna 
för miljö och hälsa är alltså ännu inte 
kartlagda utan bara uppskattade.

Bilverkstaden är bara identifierad och 
inte riskklassad enligt MIFO-1. Den 
har en branschklass 3 som innebär att 
det är en trolig ”måttlig risk” och är 
inte prioriterad för vidare utredning i 
nuläget, såvida området inte ska om-
vandlas till annat ändamål. Vid eventu-
ell exploatering bör marken undersö-
kas med provtagning även där i så fall.

Risk för farligt gods
Riksväg 62 är rekommenderad led för 
farligt gods. Enligt kommunens över-
siktsplan är rekommenderat avstånd 
från transportleden till nya bostäder i 
form av småhus 70 meter, utan särskil-
da åtgärder eller analyser. 

Kraftledning
En kraftledning med ledningsrätt går 
genom området.

Utpekade potentiella föroreningskällor i närheten enligt Länsstyrelsens 
EBH-databas (Länsstyrelsen, 2020).

Buller
En översiktlig bedömning enligt Bo-
verkets beräkningsmodell i publikatio-
nen ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” 
visar att ekvivalent ljudnivå om 60 
dBA bör klaras cirka 100 meter från 
riksvägen med hänsyn till trafikmängd 
(cirka 7 000 fordon per årsmedeldygn) 
och hastighet (100 km/h).
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Landskapsanalys
En landskapsanalys har genomförts för att skapa en 
övergripande bild av fysiska och visuella karaktärer 
och värden inom området. Analysen kan vara ett 
underlag till var eventuell ny bebyggelse kan placeras 
utan att förstöra landskapets kvaliteter. 

Kyrkan som landmärke
Entrén till området utgörs av kyrkan med kyrkogård, 
som också är ett viktigt landmärke för området. Om-
rådet kring kyrkan och längs riksvägen karaktäriseras 
av de vidsträckta vyerna över det öppna jordbruks-
landskapet. Landmärket syns på långt håll och bidrar 
till att man kan orientera sig i området. Därför är 
de långa siktlinjerna mot kyrkan viktiga för att stärka 
landmärket. Från parkeringen vid naturreservatet är 
kyrkan synlig under avlövad säsong, men troligen inte 
under sommarhalvåret eftersom vegetationen längs 
Gravån ligger däremellan (streckad siktlinje). 

Kyrkan med omgivande miljö har också en historisk 
och kulturell stor betydelse, som ”hjärtat” i byn. Plat-
sen fungerar som en målpunkt, både utifrån kyrkans 
funktioner samt busshållplatsen intill. 

Variation längs den gamla landsvägen
Längs den gamla landsvägen intill Klarälven i öster 
finns en större variation i landskapet. Vägen bör-
jar i söder vid kyrkan och den äldre bebyggelsen 
i  dess närhet. Vägen är smal och kurvig med bygg-
nader relativt nära vägen. Här finns större gårdar 
med djurhållning och jordbruk, villor samt enstaka 
fritidshus. Vägen passerar genom mer slutna rum med 
mycket vegetation vid Gravån och äldre träd/allér 
samt bebyggelsemiljöer som består av halvöppna rum 
med trädgårdar, mindre dungar och byggnader. Här 
och var erbjuds vyer över beteshagar och det öppna 
jordbrukslandskapet. 

Längre norrut minskar jordbruksmarken och över-
går i mer naturmark. Karaktären skiftar här till att 
vara hus i skog. Området smalnar av och upplevs lite 
instängt mellan riksvägen som barriär och gränsen som 
Klarälvens strand utgör, vägen slutar i en vändplan. 
Landsvägen passerar mycket nära Klarälven och 
erbjuder vyer över vattnet och älvrummet. Här är den 
plats i området som Klarälven upplevs mest påtagligt, 
även om stranden är brant och vattnet otillgängligt.

Stråk och målpunkter
Den gamla landsvägen, mindre vägar samt vandrings-
leder i naturmark utgör stråk där människan rör sig 

genom landskapet (främst till fots eller med cykel). Stråken 
erbjuder ett varierat landskap och olika grad av tillgänglighet 
vilket är viktigt ur ett rekreationssyfte. 

Förutom kyrkan utgör naturreservatet Rustad strandskog en 
målpunkt i området. Naturreservatet ligger intill Klarälven och 
här finns en iordningställd vandringsled längs älven. Mål-
punkter finns även i form av busshållplatser längs riksvägen. 
Samtliga busshållplatser nås via stråk från området. 

Barriärer
Riksvägen upplevs som en stark barriär i landskapet, även om 
den samtidigt är ett tydligt rörelsestråk för fordon. Riksvägen 
trafikeras av mycket trafik och är bred. Finns dock en gc-tun-
nel i söder.

Den västra landsvägen inom området upplevs också som en 
barriär trots att den inte har så mycket trafik. Vägen är relativt 
bred och kantas till stor del av det öppna jordbrukslandskapet, 
utan så mycket bebyggelse. Åkrarna och beteshagarna kan 
också upplevas som en barriär eftersom de inte går att beträda, 
även om de samtidigt erbjuder visuella kvaliteter i landskapet. 
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Förslag 
Övergripande struktur
Med hänsyn till utredningområdets 
översvämningsrisk, landskapsbild samt 
natur- och kulturvärden föreslås en-
dast några få lägen för ny bebyggelse. 
Samtliga lägen är längs med den västra 
landsvägen som går genom planom-
rådet. Samtliga placeringar är intill 
befintlig bebyggelse och inom mark 
som inte bryter av de stora samman-
hängande jordbruksmarkerna.

Nya bostäder
Området är lämpligt enbart för ett 
fåtal nya bostäder då det är många 
förutsättningar som begränsar utbygg-
naden här. Dels riskerar stora områden 
att övesvämmas och dels är en stor 
del brukningsvärd jordbruksmark och 
kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Förutsättning kring att lösa vatten- och 
avlopp på ett hållbart sätt begränsar 
dock möjligheten till komplettering 
än mer. Utredningen föreslår mindre 
kompletteringar inom små områden, 
men det kan även inom dessa områden 
vara svårt att lösa dricksvatten. 

För nya småhus i området bedöms fri-
liggande enbostadshus i högst två vå-
ningar samt en minsta fastighetsstorlek 
om 2000 kvadratmeter vara lämpligt. 
Parkering föreslås ske på egna fastig-
heten/tomten. En viktig förutsättning 
är att stora tomter kan skapas som 
kan inrymma enskild VA anläggning 
utan risker för påverkan på omgivande 
bebyggelse. Ett minsta skyddsavstånd 

på 80 meter krävs mellan avloppsan-
läggningar och dricksvattenbrunnar. 

Vid placering av husen och dess 
avloppsanläggningar är det viktigt att 
beakta markens lutning, då det gene-
rellt sett motsvarar vattnets avrinning. 
Nybyggnation med egen vattentäkt 
bör undvikas att förläggas nedströms 
bostäder med enskilt avlopp. 

Nya byggnader placeras och utformas 
med hänsyn till omgivande bebyggelse 
och landskap. Nya byggnader bör ha 
stöd i omgivande terräng och vegeta-
tion. 
 
Område A - Marken bör undersökas 
med provtagning för eventuella mark-
föroreningar från bilverkstaden.
 
Område B - Vid placering av bos 
tad behöver hänsyn tas till intilliggande 
hästhagar med behövligt skyddsav-
stånd med tanke på allergener och 
eventuella störningar.  

Område D - Här behöver hänsyn tas 
till översvämningsrisken. Det behöver 
tas reda på om det finns vattenvägar 
till de lägre liggande områdena (det 
går inte att se i modellen) exempel-
vis trummor under vägen, om det är 
genomsläpplig mark eller liknande. 
Enligt kommunens riktlinjer så ska 
färdig golvnivå klara en 200-års nivå i 
Klarälven, se tabell på s.15 för nivåer. 
Bullernivåerna behöver också särskilt 
beaktas.

Område E - Här behöver hänsyn tas 
till översvämningsnivåerna vid place-
ring av hus.

Översvämning
Byggnader ska ha en färdig golvnivå 
som klarar ett 200-års flöde. Vad gäller 
tekniska installationer behöver varje 
bygglov studeras, men i allmänhet ska 
de klara högsta beräknad nivå (sam-
hällsviktiga funktioner). Avlopp är 
miljöfarlig verksamhet och ska klara 
högsta beräknad nivå, såväl brunnar 
som ledningar/anslutningar behöver 
översvämningssäkras till den nivån. 

Vatten och spillvatten
I dagsläget finns inget beslut om att 
bygga ut kommunalt vatten och avlopp 
i området. Ny bebyggelse förutsätter 
därför lösningar med enskilda anlägg-
ningar. Prövning av lämplig lösning 
görs i samband med bygglovgivning 
och tillståndsgivning av miljönämnden. 

Vid bygglov ska frågan om hur 
vatten- och avlopp ska lösas särskilt 
beaktas. Det är upp till den som 
vill bygga att visa att vatten- och 
avloppsfrågan löses. Till ansökan 
om förhandsbesked/bygglov bör det 
dessutom bifogas bevis på godkänd 
vattentäkt innan lov beviljas.

Dricksvatten
Grävda brunnar 
Tillgången på vatten från grundvatten-
förekomsten i området bedöms som 
god. Osäkerheten i uttagsmöjligheter 
och genomsläpplighet i jordlagren 
behöver utredas närmare för att säga 
om brunnar i jord är lämpligt på den 
aktuella platsen. En djupare utredning 
behöver också göras isåfall på aktuell 
plats eftersom det kan vara risk för 
förorenade ämnen från avloppsanlägg-
ningar, jordbruk och ev översvämning.

Borrade brunnar
Förhöjda kloridhalter har påträffats i 
en bergborrad brunn som används för 
uttag av dricksvatten samt i ett flertal 
av energibrunnarna. Då det rör sig 
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om borrade brunnar och att områ-
det ligger under den marina gränsen 
är sannolikheten stor att det rör sig 
om relikt saltvatten och inte salt från 
vägdagvatten. Detta gör att det är 
olämpligt att rekomendera bergborra-
de brunnar.

Samfälld dricksvattenledning
En lösning skulle kunna vara att kopp-
la på sig på den befintliga samfällda 
dricksvattenledingen, men då behövs 
ett skriftligt godkännande från fören-
ingen. Detta är inget som kommunen 
har rådighet över.

En ny vattenledning med samfällt 
vatten för nya bostäder. Det skulle 
innebära att kommunen levererar vat-
ten till samfälligheten och att samfäll-
igheten sköter anläggande, underhåll 
och drift.

Avlopp
De ytliga jordlagren inom utred-
ningsområdet består till stor del av 
älvsediment vilka framförallt utgörs 
av grovsilt-finsand. Detta innebär att 
ett skyddsavstånd på minst 80 meter 
rekomenderas mellan avloppsanlägg-
ningar och dricksvattenbrunnar för 
att inte riskera dricksvattenkvaliteten. 
Undersökning av genomsläppligheten 
behövs för att kunna ange ett säkert 
skyddsavstånd för specifik plats. 
Krav på hög nivå miljöskydd kommer 
att ställas för utsläpp i Gravån. 

Kommunen rekommenderar att ge-
mensamma avloppslösningar väljs där 
det är möjligt, för att minska risken att 
förorena enskilda dricksvattentäkter 
samt påverka kemisk status på vattnet 
i området. Färre utsläppspunkter är 
säkrare än fler, vilket också är plats- 
och kostnadseffektivt. Detsamma 
gäller dricksvattenbrunnar, ju färre 
uttagspunkter desto mindre risk att de 
förorenas.

FÖRSLAG

Enligt kommunens riktlinjer ska färdig golvnivå för bostäder klara en 200-års nivå i 
Klarälven enligt tabellen. Tekniska installationer och avlopp behöver i allmänhet klara 
högsta beräknad nivå (samhällsviktiga funktioner). 
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Förändring i befintligt
Vid tillbyggnad/ombyggnad kan even-
tuella kulturhistoriska värden i befintlig 
bebyggelse behöva utredas och beaktas 
i enskilda bygglov. Största försiktig-
het bör iakttas vid åtgärder som kan 
förändra den östra vägsträckan och det 
omgivande kulturlandskapets karaktär. 

Det är av betydelse att miljön kring 
kyrkan och kyrkbyn får behålla sin 
ursprungliga karaktär. Det kulturhisto-
riska värdet ligger främst i den sam-
manhållna miljöbilden och i befintlig 
bebyggelses utformning, utförande, 
materialval och färgsättning. 
Ny bebyggelse som splittrar eller 
förvanskar miljön är inte lämpligt. 
Även utanför den utpekade kultur-
miljön runt kyrkan är det av betydelse 
att tillkommande bebyggelse inordnar 
sig i den befintliga strukturen och 
den lantliga karaktären (ifråga om t ex 
byggnaders placering, volymer, skala, 
färgsättning, materialval), i synnerhet 
längs med den gamla vägen men även i 
området generellt. 

Kvaliteter att värna
• Kyrkan som ett landmärke
• Siktlinjer mot kyrkan
• Den öppna jordbruksmarken med vidsträckta 

vyer
• Karaktären längs den gamla landsvägen i öster 

med en variation av öppna och slutna rum, 
bebyggelsemiljöer, beteshagar och öppna vyer

• Utblickar över Klarälven i norr
• Vandringslederna i naturmark
• Naturreservatet
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Genomförande och fortsatt arbete
Organisatoriska frågor
Tidplan
Bebyggelseutredningen är på samråd 
under okt-nov 2021. Efter samrådet 
tar kommunen ställning till inkomna 
synpunkter och gör eventuella juste-
ringar av bebyggelseutredningen innan 
den godkänns av stadsbyggnadsnämn-
den. 

Förhandsbesked
Bostadshus som utgör enstaka kom-
plettering, cirka 1-5 hus, kan handläg-
gas genom förhandsbesked/bygglov. 

Detaljplan
När en detaljplan behöver tas fram 
bedöms från fall till fall, men är det 
fler än fem bostadshus bör det föregås 
av detaljplan. 

Fastighetsrättsliga frågor
Nya fastigheter kan bildas i enlighet 
med utredningen. 

Tekniska frågor
Utredningar
Som underlag för bebyggelseutred-
ningen har en översiktlig miljöutred-
ning tagits fram med inriktning på vat-
ten och avlopp (Sweco, 2021-09-03).

Vatten och avlopp
Nya bostäder förutsätter att enskilda 
anläggningar kan anläggas. Gemen-
samhetsanläggningar med lösningar 
för flera fastigheter kan också vara ett 
alternativ.

Vid bygglov ska frågan om hur vatten- 
och avlopp ska lösas särskilt beaktas. 
Det är upp till den som vill bygga att 
visa att vatten- och avloppsfrågan 
löses. 

I samband med förhandsbesked och 
bygglov ska vattentillgång och kvali-
tet redovisas. Detta kan innebära att 
provborrning krävs eller att sökande 
redovisar att de kan ansluta till en 

befintlig brunn med god tillgång och 
vattenkvalitet. 

Alternativt ska ett skriftligt godkän-
nande uppvisas från den gemensamma 
samfälligheten för vatten att ytterligare 
anslutning medges.

Till ansökan om förhandsbesked/
bygglov bör det dessutom bifogas 
bevis på godkänd vattentäkt innan lov 
beviljas. 

Vid prövning av förhandsbesked och 
bygglov ska det också fastställas att 
tillräckliga skyddsavstånd finns mellan 
eventuellt tillkommande enskild dricks-
vattenanläggning och omkringliggande 
avlopp. 

Vägar
Vägar inom området föreslås fortsatt 
vara enskilda. Detta innebär att de in-
går i en gemensamhetsanläggning och 
ingår i vägförening. 

Ekonomiska frågor
Avgifter
Avgift för bygglov/förhandsbesked 
ska tas ut i samband med bygglo-
vet/förhandsbeskedet. Kommunala 
avgifter tas ut enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa. Detaljplaner finansieras 
genom avtal med berörd fastighetsä-
gare. 

GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER

Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Endast mindre kompletteringar av bo-
städer föreslås i området. Ny föreslagen 
bebyggelse bedöms i stort ta hänsyn till 
jordbruksmark, djurhållning, översväm-
ningsrisk, värdefull natur och kulturmiljö.

Klimatpåverkan
Ny bebyggelse relativt långt från olika 
målpunkter såsom arbetsplatser och 
skolor bedöms ge ett ökat bilberoende. 
Möjligheten till kollektivtrafik finns dock 
i området och cykelväg till Stodene och 
Skåre planeras där service finns i form av 
skolor, förskolor, matbutik, vårdcentral 
med mera. (Ca 3 km till Skåre).

Miljökvalitetesnormer för vatten
Grundvattenförekomsten Nedre 
Fryken-Klarälvens kvantitativa status, 
som bedöms vara god idag, kommer ej 
påverkas av ny bebyggelse om vatten-
försörjningen sker genom anslutning 
av en samfällighet för dricksvatten 
till det kommunala dricksvattennätet. 
Om ny bebyggelse skulle försörjas med 
grundvatten finns tillräckligt med vatten i 
grundvattenmagasinet. 

Eventuella tillkommande vattenuttag på 
grund av ny bebyggelse i området med 
enskilda dricksvattentäkter bedöms 
inte komma att påverka grundvattenföre-
komstens kvantitativa status i en betydan-
de omfattning.

Om nya bostäder byggs med enskil-
da avloppsanläggningar i området 
kommer större delen av det infiltrerade 
avloppsvattnet att nå grundvattenföre-
komsten. Infiltration av avloppsvatten 
påverkar huvudsakligen halterna av 
fosfat, nitrat, nitrit och ammonium. Även 
andra parametrar kan påverkas, dock i en 
mindre omfattning. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att 
den kvantitativa statusen och miljökvali-
tetsnormen inte påverkas av nya bostä-
derna med enskilda dricksvattentäkter. 
Nya bostäder med enskilda avloppsan-
läggningar inom utredningsområdet kan 

påverka riskbedömningen för kemisk 
status och leda till att påverkan behöver 
utredas och eventuellt åtgärdas för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormen för 
kemisk status uppnås.

Ytvattenförekomsten Klarälven, som 
idag har måttlig ekologisk status och 
kemisk status uppnår ej god, bedöms 
inte påverkas om det blir en förtätning av 
bebyggelse inom utredningsområdet. 

Ytvattenförekomsten Gravån har mått-
lig ekologisk status idag, vilket beror på 
viss del på kvalitetsfaktorn näringsämnen 
som också bedöms vara måttlig p.g.a. 
betydande påverkan från jordbruk och 
enskilda avlopp. 

En förtätning av bebyggelse med mark-
baserad avloppsrening inom de delarna 
av utredningsområdet som dränerar mot 
Gravån skulle kunna försämra statusen 
för näringsämnen från måttlig till otill-
fredställande. Krav på hög nivå miljö-
skydd kommer att ställas för utsläpp i 
Gravån. 

Sociala konsekvenser

Barnperspektiv
Förslaget innebär inte så stor komplette-
ring, men med mer bostäder kan tänkas 
att det blir något fler barn i området. 
Behovet av cykelvägen till Stodene/Skåre 
blir än störrre och den planeras börja 
byggas 2022. Skolskjuts finns genom 
området på nära avstånd från föreslagna 
nya platser för bostäder.

Ekonomiska konsekvenser
Områdets förutsättningar och dagens 
vatten- och avloppssituation begränsar 
möjligheten att använda marken för bo-
stadsbebyggelse. En begränsad komplet-
tering av bostäder föreslås inom några 
delar av området. 
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