
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bebyggelseutredning Grava-Sanna, 

Karlstads kommun
2021-12-20

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrå-
det samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av bebyggelseutredningen. Samråds-
redogörelsen är sammanställd av stadsbyggnadsförvaltningen.
 

PLANPROCESSEN
Bebyggelseutredningen var på samråd från den 20 oktober till och med den 12 november 2021. 
Förslaget skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare 
enligt fastighetsförteckningen. Förslaget har även funnits tillgänglig för allmänheten i samhällsbygg-
nadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Det har inkommit 17 yttranden totalt varav 6 stycken från boende i området. 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Bebyggelseutredningen har justerats enligt beskrivet nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att utredningen är klar för att godkännas.

Förändringar av förslaget
- Område D har utökats något norrut. 
- Vid området D har det lagts till att hänsyn behöver tas till översvämningsrisken i kommande 
bygglov/förhandsbesked.
- I område B har det lagts till att avstånd till intilliggande hästhage måste ses över i kommande för-
handsbesked/detaljplanering/bygglov.
- En tomt, område E har lagts till.
- En uppdaterad karta som visar översvämningsrisken i området har lagts till på s.11.
- En tabell som visar aktuella nivåer (höjder) som bostäder och tekniska installationer och avlopp 
ska klara har lagts till på s.15. 
- Det har förtydligats att kommunen rekommenderar gemensamma vatten- och avloppsanläggning-
ar i området.
- Mer information gällande markföroreningar har lagts till i handlingen.
- Mindre redaktionella justeringar.



INKOMNA YTTRANDEN

Statliga och regionala intressen

Länsstyrelsen 
Beskrivning av ärendet  
Karlstads kommun har den 20 oktober 2021 översänt rubricerat förslag på remiss. Förslaget har 
behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid 
planberedning den 4 november 2021. 

Dokumentet utgör kommunens utredning som syftar till att skapa ett underlag för bedömning av 
framtida bebyggelseutveckling i området. Underlaget har inte tagits fram inom ramen för plan- och 
bygglagen, eller någon annan lagstiftning, och har därmed inte blivit föremål för de krav som van-
ligtvis ställs på program och riktlinjer med tydlig juridisk status. Detta gäller till exempel förfarandet, 
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning med mera. 

Länsstyrelsens yttrande är av denna anledning främst av övergripande karaktär och en fördjupad 
bedömning av de utpekade delområden som redovisas har inte genomförts. Följande synpunkter 
kan därför inte uppfattas som myndighetens ställningstagande i eventuella framtida ärenden eller 
mål som berör området. 

Bebyggelseutredningen syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkom-
ma inom utbredningsområdet. Förslagets utgångspunkt är att kommunalt vatten och avlopp inte 
byggs ut i området. Länsstyrelsen yttrar sig vidare kring jordbruksmark, dricksvatten, översvämning, 
informationen angående riksintresse m.m.

Synpunkter 
Dricksvatten
Länsstyrelsen kan konstatera att området enligt handlingarna uppvisar problem med dricksvatten-
försörjning. Nya etableringar är hänvisade till att lösa dricksvattenförsörjningen med grävda brunn-
nar (med historiskt kända problem), bergborrade brunnar med risk för inträngande relikt saltvatten 
eller samfällighetens goda vilja. Kommunen kan idag inte garantera tillgång på dricksvatten av 
tillräckligt god kvalitet varför Länsstyrelsen anser att kommunen därför inte bör verka för nya loka-
liseringar av bostäder i området förrän det är möjligt att lösa dricksvattnet på ett fullgott sätt. 

Riksintresse Naturvård 
Klarälvens nedre lopp är utpekat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken 
(MB). Detta bör framkomma i handlingen.

Jordbruksmark
Jordbruksmarken i hela Sverige utgör en viktig resurs och ska så långt det är möjligt bevaras inför 
framtiden. Med framtida klimatförändringar antas marken längre söderut bli mer svårbrukad och då 
ökar jordbruksmarkens värde i resten av Sverige. Den nationella livsmedelsstrategin har som mål-
sättning att öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Detta är särskilt viktigt vid klimatförändringar 
och vid eventuell samhällskris. Om hela Sverige ska vara självförsörjande är det viktigt att behålla 
jordbruksmark i hela landet. Jordbruksmarken har skapats genom geologiska processer under 
tusentals år och är en ändlig resurs. Bebyggs jordbruksmarken är det i princip omöjligt att återställa 
den och ekosystemtjänsten förloras för alltid. Kommunerna har ett betydande ansvar att bevaka att 
jordbruksmark, bibehålls, brukas och utvecklas.
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Det är bra att kommunen i bebyggelseutredningen skriver att hänsyn tas till jordbruksmarken och 
att splittring av jordbruksmark bör undvikas så gott det går. Det är också en viktig fråga för plane-
ringen, som kommunen uppger, att jordbruket kan medföra störningar för omgivningen som måste 
beaktas vid ny bebyggelse. 
I utredningen föreslås bebyggelse på jordbruksmark i område A och B i kartan. Om jordbruksmark 
bebyggs behöver kommunen tänka på att:

• Att en avvägning ska göras baserat på värderingen av jordbruket som väsentligt samhällsintres-
se och vilka lokaliseringsalternativ som finns för att nå syftet med planerad markanvändning.

• Det är brukningsvärd jordbruksmark som skyddas, alltså inte bara den mark som har allra högst 
avkastning i dagsläget. Begreppet brukningsvärd handlar mer om jordmån och potential snarare 
än om det för tillfället är ekonomiskt lönsamt att odla på marken eller ej.

• Det är jordbruksnäringen, alltså verksamheten jordbruk som är av nationell betydelse, inte bara 
marken i sig.

Natur
Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen visar på befintliga naturvärden som finns och även 
nämner att naturvärden enligt det generella biotopskyddet kan finnas.

Översvämning
Länsstyrelsen konstaterar att i Område D planeras det för utveckling av bostäder i närheten av 
Klarälven. Länsstyrelsen anser att kommunen utifrån översvämningsrisk bör fundera på om områ-
det verkligen är lämpligt att bebygga, även om det enligt kommunen enbart handlar om två tomter. 
Kommunen bör också ytterligare överväga lämpligheten att bygga i närheten till Södra Hyn då detta 
område ligger inom område som riskerar att översvämmas. 

Tillstånd för översvämningsskydd m.m.
Länsstyrelsen vill informera om att anläggandet av översvämningsskydd kan omfattas av anmälan 
eller tillstånd enligt 11 kap. 9 § MB. Uttag av grundvatten kan vara tillståndspliktigt. Om markens 
beskaffenhet /lämplighet ska ändras för annat ändamål genom att avvattna eller på annat sätt leda 
bort vatten kan även det omfattas av tillstånd enligt 11 kap. 9 b§ MB. Anlägga diken, trummor, el-
kabel i vattendrag är anmälningspliktigt enligt 11 kap. 9 a § MB. I området finns avvattningsföretag 
som kan beröras. Tillstånd kan krävas om avvattnings-företaget berörs. 

200 årsflöde
Länsstyrelsen noterar att kommunen planerar utifrån ett 200 årsflöde. Länsstyrelsen tillämpar Bo-
verkets tillsynsvägledning gällande planering utifrån högsta flöde.

Detaljplan
I handlingen tar kommunen ställning till att uppförandet av fler än 5 bostadshus i samlad form bör 
föregås av en detaljplan. Länsstyrelsen anser att kommunen inte bör behålla detta ställningstagande 
då bedömningen att ta fram en detaljplan eller ej ska göras från fall till fall och inte av en förutbe-
stämd gräns. 

Kommentar: Formella ställningstagande kopplat till PBL sker i efterföljande detaljplanering eller i frågor om för-
handsbesked. Bebyggelseutredningen blir en vägledning för kommunen hur dessa ärenden ska hanteras i framtiden. I 
detta sammanhang blir Länsstyrelsen yttrande värdefullt.

Eftersom det är begränsade möjligheter att tillgå dricksvatten av god kvalitet i området, så måste detta särskilt visas 
i kommande bygglov, förhandsbesked eller detaljplaner - att det går att anordna. Det är inte uteslutet att det går att 
ordna varför kommunen anser att det kan vara möjligt för några få tillkommande tomter om byggherren kan visa på 
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att detta går att lösa.

I stort så påverkas inte jordbruksmarken av förslaget. Endast en liten del föreslås kunna tas i anspråk för bebyg-
gelse inom del av område A, detta har förtydligats. Den aktuella jordbruksmarken ligger nära befintliga bostäder 
(kan ge störningar) och bra intill befintlig 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 ianspråktagande av jordbruksmark kunna komplettera befintliga bostadsetableringar med 
ytterligare några bostäder, utan att områdets kvaliteter som ”att bo på landet” äventyras. Därtill finns goda möjlig-
heter till ett hållbart resande med tillgång till kollektivtrafik, och även cykelavstånd till service som livsmedelsbutik, 
vårdcentral, apotek, skolor och fritidsanläggningar.

Riksintresset för naturvård nämns på s. 5 i handlingen. Formuleringen kring när detaljplan ska upprättas har upp-
daterats något med att det avgörs från fall till fall, men är det fler än 5 hus bör det föregås av en detaljplaneläggning.

Gällande översvämning så följer kommunen sina egna riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige som föreskriver att 
nya bostäder ska klara ett 200-års flöde. Däremot vad gäller tekniska installationer så ska de klara högsta beräk-
nad nivå (samhällsviktiga funktioner). Avlopp är miljöfarlig verksamhet och ska klara högsta beräknad nivå, såväl 
brunnar som ledningar/anslutningar behöver översvämningssäkras till den nivån. 

Gällande översvämning och område D så har en mer uppdaterad karta lagts in som visar övervsämning i olika fär-
ger där rosa färg, som det är vid område D, betyder att det är ett instängt område. Det är lägre mark, som inte står 
i direktkontakt med Klarälven, vid det aktuella flödet. Det har lagts till i handlingen att vid område D måste det 
vid ev bygglov/förhandsbesked tas hänsyn till översvämningsrisken. Det behöver tas reda på om det finns vattenvägar 
dit (det går inte att se i modellen) exempelvis trummor under vägen, om det är genomsläpplig mark eller liknande. 
Enligt kommunens riktlinjer så ska färdig golvnivå klara 50.08 respektive 50.06 i vattennivå. Detta regleras i 
ev kommande bygglov. Fastigheten har tillfartsväg som klarar nivåerna. Kommunen gör bedömningen att det finns 
möjligheter att klara av att bygga här och samtidigt klara kraven, varför området ligger kvar.

Trafikverket 
Infrastruktur 
Längs utredningsområdets västra sida sträcker sig väg 62 för vilken Trafikverket är väghållare.  
Väg 62 är utpekad som riksintresse och rekommenderad primär transportled för farligt gods. 

Trafikverkets synpunkter 
Anslutningar  
Trafikverket ser det som positivt om tillkommande bebyggelse kan lokaliseras invid, och anslutas  
till, den enskilda väg som går genom området såsom förslaget i bilden på sidan 15 visar. Nya vägan-
slutningar direkt mot väg 62 undanbedes.  

Störningar  
Frågor kring buller, vibrationer, risk-/byggnadsfria avstånd etcetera, behöver hanteras i kommande 
processer vid detaljplanering eller förhandsbesked/bygglov. Trafikverket förutsätts bli remissinstans 
vid dessa.  

Sammantagen bedömning 
Trafikverket har inget att invända mot en fortsatt planering av i utredningen förslagen bebyggelse 
och ser fram emot ett fortsatt deltagande.

Kommentar: Noteras.
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Region Värmland
Övergripande 
Region Värmland kollektivtrafik har tagit del av handlingarna under samrådsfasen för bebyggelseut-
redning Grava-Sanna. Utredningen syftar till att undersöka om det aktuella området kan komplette-
ras med ny bebyggelse. Konklusionen är sammanfattningsvis att dessa möjligheter är ytterst begrän-
sade med anledning av hänsynstaganden till natur, kultur, miljö mm. I praktiken handlar det om 
14 enfamiljshus/hushåll, norr om kyrkan utmed den gamla landsvägen, uppdelade inom 4 mindre 
områden. 

Region Värmland Kollektivtrafik bedömer eventuell exploatering vara i linje med att befintlig kol-
lektivtrafik i anslutning till området kan utnyttjas i sin nuvarande utformning, i perspektivet att 
tillgänglighet till befintliga hållplatser inom rimliga gång och cykelavstånd jämförelsevis kan ses som 
representativa för typen av bebyggelse. En ökad efterfrågan av resmöjligheter i området stärker på 
sikt även möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken.

Påverkan
Området ansluter till både tätortens och regiontrafikens bussar. Linje 8 Grava kyrka-Skåre-Råtorp-
Centrum körs i 20 minuters trafik m-f, 30 minuter på lördagar och något glesare under söndagar. 
Pendellinjen vänder i områdets södra ände vid Grava kyrka som är slut-och starthållplats, en resa 
som tar ca 20 minuter till Stora torget i Karlstad. Regiontrafiken utgörs av linje 600 och 602 som 
tangerar områdets gräns i väster längs riksväg 62. Hållplatserna Södra Sanna och Ängebäck förbinds 
med den gamla landsvägen i området, och den tänkta bebyggelsen, av mindre privata/enskilda vä-
gar. Vid ett antagande att dessa används och är framkomliga året runt, tillgängliggörs även Region-
trafiken inom relativt rimliga avstånd. Linje 602 trafikerar sträckan varje timme m-f  (ingen helgtra-
fik) medan linje 600 avgår varannan timme, glesare under helgen. En resa in till Karlstad busstation 
tar knappa 20 minuter. 

Merparten av resorna utgörs av arbets- och studiependling. Bytesmöjligheterna till tåget och tätort-
strafiken kommer dessutom att förenklas och förbättras i samband med byggandet av nya RC och 
BRT-stråket i Karlstad.

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga anpassningar i systemet avseende kapacitet, linjesträckningar 
och hållplatser och bedöms ej heller vara aktuella med anledning av förslaget. 

Konsekvenser på lång sikt
Utredningar kring utveckling och ökad anpassning till nya förutsättningar av alla trafikslag i området 
kan på sikt förväntas ske både i ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 
Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga faktorer för resan-
deutvecklingen. För många är tillgången till en väl fungerande kollektivtrafik en avgörande faktor 
vid valet av en ny plats att bosätta sig på.
Kollektivtrafiken i Värmland jobbar kontinuerligt tillsammans med kommuner och Trafikverket 
med att minska restiderna jämfört med bilen och att tillgängliggöra trafiken på ett trafiksäkert, 
enkelt och bekvämt sätt. Optimalt för resandet är att hitta strukturer utan onödiga och tidskrävande 
byten. 

Kommentar: Noteras.
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Kommunala intressen

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har nedanstående synpunkter/erinringar mot förslaget: 
Utredningen tar hänsyn till 200-års nivån i Klarälven för bostäder vilket stämmer med kommunens 
riktlinjer. Det är däremot viktigt att rätt nivåer används, eftersom Klarälven lutar är nivåerna olika i 
området. Se tabell nedan med bokstäver utifrån kartan på sid. 15 i samrådshandlingen.   
Vad gäller tekniska installationer behöver varje bygglov studeras, men i allmänhet ska de klara högsta 
beräknad nivå (samhällsviktiga funktioner). Avlopp är miljöfarlig verksamhet och ska klara högsta 
beräknad nivå, såväl brunnar som ledningar/anslutningar behöver översvämningssäkras till den 
nivån. 

Området har idag en fungerande VA-lösning genom att flertalet fastigheter har vattensamfällighet 
anslutet till kommunalt vatten. VA-utredningen anger att det finns en viss risk för svårigheter att 
ordna enskild vattenförsörjning på grund av risk för relikt saltvatten vid bergborrade brunnar. 
Däremot inte med mer stöd än att en brunn påvisats ha saltvatten. I övrigt bedöms det inte före-
ligga några risker för VA-försörjningen under förutsättning att fastigheterna i området har godkända 
avloppsanläggningar med tillräckliga avstånd till dricksvattentäkter vilket faller under tillsynsansvaret 
för miljöförvaltningen. 

Ur VA-synpunkt bör ny bebyggelse lokaliseras till område A. Detta på grund av att det där finns en 
rimlig möjlighet att via avtal ansluta sig till det kommunala vattenledningsnätet. Inom övriga områ-
den finns det förutom risken för relikt saltvatten dessutom risk för att tillkommande dricksvattenan-
läggningar kan förorenas av omkringliggande avloppsanläggningar om inte tillräckliga skyddsavstånd 
uppnås beroende på exakt placering av tillkommande dricksvattenanläggningar. Övriga områden 
riskerar dessutom att bebyggelsekluster kopplas samman så att det kan bli krav på samlad avlopps-
hantering. Om byggnation ändå ska prövas inom övriga områden ska det i förhandsbeskeden kunna 
säkerställas att tillräckliga skyddsavstånd till omkringliggande avlopp uppnås, detta kan lösas med 
att det för tillkommande bebyggelse bildas gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp för att 
säkerställa dricksvattenförsörjningen. Till ansökan om förhandsbesked/bygglov bör det dessutom 
bifogas bevis på godkänd vattentäkt innan lov beviljas.

Under stycket om markföroreningar vill vi att denna mening läggs till: Tillförda fyllnadsmassor kan 
innehålla föroreningar. Kommentarer av mer redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnads-
förvaltningen.

Kommentar: Eftersom det är begränsade möjligheter att tillgå dricksvatten av god kvalitet i området, så måste detta 
särskilt visas i kommande bygglov, förhandsbesked eller detaljplaner - att det går att anordna. Det är inte uteslutet att 
det går att ordna varför det kan vara möjligt för några få tillkommande tomter om byggherren kan visa på att detta 
går att lösa. 
 
Justeringar har gjorts i handlingen där information kring nivåerna lagts in samt information om miljöföroreningar.
I genomförandedelen har det lagts till att: ”Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det också fastställas att 
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tillräckliga skyddsavstånd finns mellan eventuellt tillkommande enskild dricksvattenanläggning och omkringliggande 
avlopp.” 

Kultur- och fritidsnämnden
Inga planer på en ny skola nämns i utredningen. Det finns inte några idrottsplatser eller spontani-
drottsytor inom området och det är inget som utredningen tar höjd för i framtiden. Närmsta spon-
tanidrottsyta som kommunen har hand om är spontanidrottsplatsen i Stodene, cirka 1 kilometer 
från Grava Kyrka och något längre bort även Ilanda IP. 

Idag finns inga separata cykelvägar inom området eller cykelväg som ansluter till Skåre. Det finns 
en gång- och cykeltunnel under riksvägen i höjd med kyrkan. Det finns planer på en cykelväg från 
Grava kyrka söder ut som ska ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid korsningen vid Fruktvä-
gen/Skårevägen i Stodene. 

Utredningen tar inte upp några planer angående idrottsplatser eller spontanidrottsplatser men 
eftersom utredningen visar att det finns begränsningar i området för nybyggnation och antalet nya 
hushåll är relativt få, anser kultur- och fritidsförvaltningen att spontanidrottsplatsen i Stodene och 
Ilanda IP ligger tillräckligt nära det utredda området. Det blir därför viktigt att betona att idag är 
vägen till och från området till Stodene inte säker för gång- eller cykeltrafikanter och den planerade 
gång- och cykelvägen från Grava kyrka bli därför än viktigare vid framtida nybyggnation så att 
närliggande spontanidrottsplatser/lekplatser/motionsspår blir tillgängliga för boende i det utredda 
området.

Kommentar: Noteras.

Miljönämnden

Hållbara transporter 
Det är mycket positivt att området ska anslutas till befintligt gc-väg. Ett önskemål vore att även 
inom området underlätta för cykel genom till exempel markeringar i vägen eller andra fysiska avdel-
ningar, skapa yta för oskyddade trafikanter. 

Gatubelysning saknas inom området och skulle även det göra trafiksituationen säkrare för cyklister 
och gående, vilket skulle minska bilberoendet och även öka barns rörelsefrihet i vardagen. 

Vatten och avlopp 
Förslaget bygger på att kommunalt VA inte byggs ut i området. Området Sanna har i VA-planen 
2015 bedömts ha en tillfredsställande VA-struktur, så länge förutsättningarna inte ändras till följd 
av exploatering. Enligt bebyggelseutredningen och VA-utredningen har samtliga enskilda avlopp 
inventerats och merparten åtgärdats, vilket tyvärr inte stämmer med miljöförvaltningens uppgifter. 
Strax utanför föreslaget område är avloppen inventerade och åtgärdade, men den samlade bebyggel-
sen inom området har ännu inte inventerats. 

Det är bra att ansvaret tydligt framgår i bebyggelseutredningen, att det är upp till den som vill bygga 
att på olika sätt utreda och visa hur vatten- och avloppsfrågan löses. Vid placering av husen och 
dess avloppsanläggningar är det naturligtvis viktigt att beakta markens lutning, då det generellt sett 
motsvarar vattnets avrinning. Nybyggnation med egen vattentäkt bör undvikas att förläggas ned-
ströms bostäder med enskilt avlopp. Om husen placeras i öst-västlig riktning finns risk att tillräck-
liga skyddsavstånd mellan vattentäkt och avloppsanläggning inte kan uppnås inom fastigheten. 
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Miljöförvaltningen rekommenderar att gemensamma 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, 
gemensamma lösningar förordas därför.

Markföroreningar 
Utöver risk för läckage från avlopp, finns också risk för förorening från två nedlagda verksamheter 
i området, en bilverkstad och en jordbruksverksamhet. Den nedlagda handelsträdgården 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 risk-
klassa objektet igen utifrån en närmre riskbedömning. De faktiska riskerna för miljö och hälsa är 
alltså ännu inte kartlagda utan bara uppskattade utifrån en skrivbordsriskbedömning. 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 omvandlas till annat ändamål. Vid eventuell exploatering bör marken undersökas med 
provtagning även där i så fall.

Kommentar: De rekommendationer gällande vatten och avlopp som framgår av ert yttrande har lagts till i hand-
lingen. Det är bra information för vidare handläggning av förhandsbesked och bygglov.
Även informationen kring markföroreningar har lagts till och ska ses närmare på vid ett ev kommande bygglov, 
förhandsbesked eller detaljplanearbete.

Fastighetsägare inom utredningsområdet

Boende 1
På bifogade kartskiss från utredningen finns ett tänkt område ”B” för villatomter. Då detta område 
i öster gränsar till vår hästhage märkt med pil anser jag det olämpligt till villabebyggelse både för vår 
skull och ev. grannars. Jag förmodar att det finns bestämmelser om hur nära fungerande hästverk-
samhet som det beviljas bygglov.

Kommentar: Det stämmer att hänsyn behöver tas till intilliggande hästhagar med tanke på allergener och ev stör-
ningar i form av lukt. Det har lagts till information kring detta; att skyddsavstånd till hästhagar säkrskilt behöver 
beaktas i ev. kommande bygglov/förhandsbesked/detaljplan inom område B.

Boende 2
Vi skulle gärna ville bygga hus på området D som vi antar ligger på vårt mark 1:40? 
Och lägga till att det finns även en tomt som vi skulle villa stycka av på norra delen av 1:40 som vi 
har en spekulant till, han har varit i kontakt med kommunen vid flera tillfälle.  
Annans har vi inget problem med nybyggande Men vi skulle gärna villa veta vad det innebär  , om 
det är på fastställda platser eller om det där karta med a b c d  bara är en förebild hur det kan blir?

Boende 3
Jag tycker det blir jättebra med nya bostäder i alla dessa områden ni har ritat på kartan. 
Vid område D, där jag bor är dock ganska svårt att se exakt områdens koordinater (placering). Jag 
vill gärna att det skall vara möjligt att bygga på vår tomt. Jag har även som förslag om nya bostäder 
på norra delen av vår fastighet. Vad tycker ni om det.

Kommentar till 2 och 3: Område D har utökats något så både den södra och norra delen av er fastighet ryms 
inom den. Det som kan bli svårt i norra delen är bullerfrågan som också behöver hanteras i eventuellt kommande 
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förhandsbsked/bygglov.

Boende 4
Det är av största vikt inför kommande bebyggelseutredning att hänsyn tas till hur Grava bygden 
idag är planerad och utformad. Området är mkt omtyckt som rekreationsområde och tillika ett 
område som inhyser en stor och rik flora och fauna, och som om det bebyggs mer i området kan 
riskeras. Exempel på det är det rika (men också sårbara) området ner mot Klarälvsstranden (idag tex 
naturskyddsområdet med ett antal skyddade djurarter), fågelområdet kring sjön södra Hyn och det 
för värmland relativt ovanliga öppna jordbrukslandskap som hyser många annars ovanliga däggdjur 
och fågelarter.

En annan viktig sak att ta hänsyn till är att de flesta av oss som har valt att bosätta oss i området har 
gjort det just för närheten till naturen och att vi inte eftersträvar det boende som tex ett regulärt vil-
lakvarter erbjuder. Mycket av det vackra, och tjusningen med Grava-Sanna, är att det INTE är tätt 
mellan husen och att det fortfarande upplevs som ”landet” och andas lantliv. Visst har det tillkomit 
en del hus sedan -90 talet, men placering och stil har gjort att det har smält in i bebyggelsen fastän 
själva hustyperna är relativt olika. Den gemensamma nämnaren för bygden, och för att det fort-
farande upplevs som landet, är att det har getts fysiskt utrymme mellan tomter och hus. Det är av 
största vikt att detta bevaras framöver för att Grava-Sanna skall fortsätta vara ett aktraktivt område 
för rekreation och fantastiska naturupplevelser. Skräcken vore om man tummar på detta och man 
likt Edsgatan eller Bergviks sommarstugeområde fullständigt bygger sönder området och där all 
charm, stillsamhet och naturvärden går förlorat för alltid. Detta misstag får absolut inte ske i Grava-
Sanna.

En annan aspekt som man bör ha i åtanke är tillgången på kommunalt vatten. Idag har vi en egen 
vattenförenignsanläggning som är påkopplat på kommunens ledning ungefär vid Grava kyrka. Våra 
ledningar kan inte hantera så många fler påkopplade fastigheter rent kapacitetsmässigt. Jag är själv 
revisor i föreningen och relativt väl insatt i hur detta fungerar.
Jag räknar härmed att ni med ovan argument och faktorer tar med detta i bebyggelseutredningen 
och att ni med MYCKET varsam hand tittar på den framtida planeringen för området Grava-Sanna.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen anser att stor hänsyn tagits till detta i bebyggelseutredningen och det är inte 
mycket mark i området i stort som föreslås kunna bebyggas med fler bostäder.

Boende 5
Bra att ni börjat se på områden norr om Karlstad city.  Har under åren som vi har bott här fått flera 
förfrågningar om att få bygga – mellan vägarna. Av olika anledningar så har vi inte engagerat oss i 
det. Fastigheten är Norra Sanna 1:28 och det skulle omgivande bebyggelse må bra av att några fler 
bostadshus kunde etableras där. 

Kommentar: Er fastighet ligger nära riksvägen och kommunens bedömning är att bullernivåerna enligt bullerförord-
ningen inte kommer att kunna uppfyllas varför det här området inte lagts till som ett utpekat bostadsläge. 

Boende 6
Vi invänder mot förslaget att det kan byggas tre hus i område A i kartskissen. 
Det bör inte byggas några fler bostäder söder om Gravån och området runt Grava Kyrka. 

Kommentar: Området ligger kvar som ett möjligt bostadsläge i förslaget.

Övriga
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Karlstads el- och stadsnät
Området ligger utanför Karlstads El- och Stadsnäts koncessionsområde för el. Karlstads El- och 
Stadsnät har fibernät etablerat inom området och har möjlighet att fiberansluta nya fastigheter. 

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

Kommentar: Noteras.

Ellevio
Vi har tagit del av samrådsunderlaget för bebyggelseutredningen för området Grava kyrka – Sanna. 
Vi har lokalnätet i området och vi har en regionnätsledning som löper genom området.  
Område B, där 6 bostäder föreslås, tolkar vi som att detaljplan ska tas fram. I detaljplanearbetet ska 
vår regionnätsledning beaktas, initiera gärna en tidig kontakt med oss.  
Där bostäder kan prövas genom förhandsbesked och bygglov (område A, C och D) förutsätter vi 
att vi är remissinstans när våra ledningar och anläggningar berörs. 

Kommentar: I område B behöver det inte bli detaljplan, det beror på intresset hos markägare, men precis som för öv-
riga ställen där bostäder ska prövas i förhandsbesked eller bygglov ska ni vara remissinstans där era ledningar berörs. 

Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Kommentar: Noteras.

Svenska kyrkan
Kyrkorådet i Grava församling är fullt införstådda med bebyggelsebehovet i kommunen men vill 
samtidigt i ett tidigt skede lägga fram församlingens synpunkter då området ligger i direkt närhet 
till Grava kyrka och våra begravningsplatser. Församlingens kyrkoråd ser ett behov i framtiden av 
att kunna nyttja mer mark för begravningsverksamheten och behöver ha möjlighet att utvidga det 
område som idag finns.
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Det är därför mycket viktigt att vi redan i detta skede får med detta i planen då området även är 
viktigt ur ett kulturhistoriskt perspektiv och där kyrkorådet i Grava församling löpande vill vara 
delaktig i dialogen framgent.

Kommentar: Noteras. Om det kommer ett förhandsbesked/bygglov eller detaljplan framöver som är i närheten av 
kyrkan kommer ni att kontaktas.


